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Priserna gäller t o m söndag 27/11 2016. Med reservation för slutförsäljning.

Lenhovda • Åseda

ALLA DAGAR 

7-22FALUKORV • PRINSKORV 
Stens Chark. 300-500 g. 
Jfr-pris 60-100:-/kg.
Ord. pris Falukorv 39:90/st.
Ord. pris Prinskorv 44:50/st.

SENAP  
Smålands Skafferi. 
250 g. Jfr-pris 119:60/kg

Småländskt korvhantverk sedan 1943.

Julens godaste 

GULDKVALITET

Vår prinskorv tog guld i Chark-SM 2016

Småländskt 
korvhantverk 
sedan 1943.

Julens godaste 

GULDKVALITET

Vår prinskorv tog guld i Chark-SM 2016
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2016!

JULENS 
GODASTE.

29)=/st

MYCKET ATT TÄNKA PÅ?
Driver ni ett eget företag och vill kunna fokusera helt 
på er verksamhet? Tar redovisningen och den löpande 
bokföringen mycket tid?

Har ni funderingar på att starta eget, eller frågor på 
uppstarten av er verksamhet? Då är ni välkomna till mig! 
Boka ett första kostnadsfritt möte.

Jag bistår enskilda firmor till medelstora företag med bl a:

•  Redovisning

•  Lön

•  Bokslut & Årsredovisning

•  Deklaration

Lämna er bokföring till mig, ni behöver inte tänka på 
ekonomiprogram, datum till Skatteverket eller att det är 
svårt och tar tid.
Besök www.redonoma.se och se vad jag kan hjälpa just dig med! 

 

www.redonoma.se

Regina Engdahl - Redovisningskonsult 
Klavreström - 0474-44 44 10 - regina@redonoma.se

Julstämning i Uppvidinge
 
Nu är det äntligen dags att lysa upp vinter-
mörkret med adventsljusstakar och stjärnor.  
Julstämningen börjar smyga sig på och helgen 
bjuder på julmarknader och julskyltningar på 
flera orter i Uppvidinge.
 
På lördag den 26 december är 
det julmarknad i Granhult  och 
i Älghults hembygdsgård och 
på söndag är det julskyltning 
i Åseda med gammaldags jul-
marknad i Sillakröken. Även 
i Lenhovda är det skyltsöndag 
på samhället med julrunda 
bland butikerna samt julbasar i 
Borgen. I Alstermo tänds ljus-
trädet och det är även stämn-
ingsfulla adventsgudstjänster 

i kyrkorna inom Uppvidinge 
pastorat samt i Brunnskyrkan 
och Equmeniakyrkan.
 
På lördagen inför andra ad-
vent arrangeras tomtesmyg 
och traditionell julmarknad i 
Mörtelek. Det är även dags för 
Dädesjö julmarknad och öppet 
hus i Dädesjö centrumhus.
Tredje advent, 10-11 decem-
ber, är det julmarknad i Pilås 

med världskända konstnärer 
och prisat mathantverk hos 
Stella Nilsson. Det blir även 
luciagudstjänster med luciatåg 
i kyrkorna under luciaveckan 
och lördagen i fjärde advent, 
17 december, hålls julmarknad 
i Norrhult.
 
Butikerna har laddat med  
julklappstips och många har ex-
traöppet. Det serveras julbord 
på flera restauranger i närom-
rådet och på biograferna hittas 
flera filmtitlar med jultema. Det 
här och mycket annat kan du 
läsa om i Uppvidinge Tidning.

Trevlig advent!
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Ny blomavdelning ICA Nära i Braås
Kurt Björkmarker bygger ut och utökar blomavdel-
ningen på ICA Nära i Braås.

Kurt Björkmarker bygger ut ICA Nära i Braås.

BRAÅS
Tel 0474-300 05

En försmak av
vår nya bl�avdelning

GRENAD JULSTJÄRNA  25:-/st

JULESKUM
Cloetta, burk 720 gr

49:-

PEPPARKAKORAnnas, 375 gr19:90

ROSOR 10-PACK 39:-/st

GLÖGG
Blossa, 75 cl

25:-

JULMUST
Apotekarnes, 140 cl

10:-             +pant

julenEn försmak av

valkommen!

JULMARKNAD

Försäljning  Utställare  Lotterier   

Fikaförsäljning  Värmeeldar

Vi bjuder alla besökare på varm glögg! 

Tomten kommer med gottepåse till alla barn kl. 15.00.

 Bio för hela familjen kl. 17.00

 ICE AGE - SCRATATTACK

 Entré: 80 kr    

    Varmt välkomna!

    Norrhults Folkets hus ligger på Thorleifs gata i   

    Norrhult.  Skyltning kommer att finnas från 

    infarterna. Vid brandstationen följ Parkgatan.

    Kontakt: 070-554 01 96

Lördag 17 december

Kl. 13.00-16.00

Norrhults Folkets Hus

Traditionell julmarknad i kulturminnesmärkt miljö!

 


-Jag har länge velat utöka bu-
tiken och satsa mer på blom-
mor. Jag har sökt bygglov under 
ett års tid och nu har vi äntligen 
hittat en lösning, säger Kurt 
Björkmarker, som planerar att 
utöka butiken med ytterligare 45 
kvadratmeter.

Byggnationen är igång och föru-
tom större lager och bättre plac-
ering för pantmaskinen kommer 
satsningen även ge plats för en 
15 kvadratmeter stor blomavdel-
ning i butiken.
-Det finns tyvärr inte någon 
blomsterhandel kvar i Braås och 

för att behålla servicen på orten 
breddar vi nu vårt sortiment av 
både buketter och krukväxter. I 
somras hade vi plantförsäljning 
utanför butiken vilket var my-
cket uppskattat så det kommer vi 
naturligtvis att fortsätta med till 
våren, berättar Kurt.
Siktet är att byggnationen ska 
vara klar i dagarna och att det 
ska bli invigning lagom till ad-
vent.

Carolina Kroon levererar julklappar till företagen.

Danskt julbord och företagsklappar
Carolina Kroon ser fram emot sin första julskylt-
ning i Åseda och på Linas Butik & Café dukar hon 
i december upp till såväl traditionellt som danskt 
julbord.

Mamma är från Danmark och 
en stor inspirationskälla för mig, 
så därför känns det naturligt att 
ha ett danskt julbord såväl som 
svenskt, säger Carolina Kroon, 
som även erbjuder julinspirerad 
frukost och lunch för bokade 

sällskap. I butiken finns in-
redning, presenter, leksaker, 
barnkläder och delikatesser 
och många har redan börjat jul-
klappshandla. 
Julklappar slås nu in för fullt och 
det är även många företagspa-

ket som ska levereras före jul. 
-Vi har många företagskunder 
i Åseda, Norrhult och övriga 
orter. Vi hjälper till att skräd-
darsy företagens julklappar till 
anställda, kunder och samarbet-
spartners. 

Delikatesser är mest populärt 
men även julgåvor med inred-
ningsdetaljer och delikatesser 
blandat är vanligt, berättar Caro-
lina Kroon.
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Många konkurrenter har satt en högsta 
gräns för vad ditt hem och dina saker 
kan vara värda vid en skada. Men vi 
tänker annorlunda, vi ersätter istället 
det verkliga värdet om oturen är framme
Därför behöver du aldrig oroa dig 
för att din boendeförsäkring hos oss 
har för lågt i tak. 

Så välkommen in att räkna på vad det 
skulle kosta att försäkra ditt hem hos 
oss! Det gör du enkelt på dina.se

Vill du ha hjälp eller veta mer om våra 
fördelar, tveka inte att höra av dig!

0474 - 403 20, Norrhultsvägen 44 B, Norrhult

Satsar du? 
Vi finansierar!

almi.se/kronoberg

               Robert Wahlquist
0470-707 412

Annelie Johnsson 
0470-707 413

Joacim Starck 
0470-707 419

Ulf Norberg 
0470-707 403

Är du företagare? Eller på väg att bli? Kontakta oss!
Stina Madeberg 
0470-707 414

ISHOCKEY

STORT TACK! 
...till alla företag och privatpersoner 
som sponsrade vår enkronasmatch. Tack även till våra 
funktionärer som hjälpte till under kvällen samt till  
alla 519 personer i publiken, som bidrog  
till en fantastisk stämning  
i ProfilGruppen Ishall. Vi ses i ishallen!

/Åseda IF Ishockeysektion

Magdalena Wremer, Ida Nygren, Ingegärd Gustafsson, Petra Preschel, Richard Gustafsson, Ida Nygren och Robin Karlsson gläds över medaljregn

Guld och brons för Stens Charkuteri i Åseda 
Stens Charkuteri i Åseda har haft bråda dagar 
efter årets Chark-SM i Göteborg, där de vann 
guld för såväl prinskorven som falukorven samt 
brons för sin blodpudding. Försäljningen har 
ökat rejält och allt fler kunder vill ha produkter 
från det prisade familjeföretaget i Uppvidinge.

Chark-SM är en stor bran-
schtävling med rigorösa kon-
troller. Allt från snittyta och 
färg till smak och konsistens 
undersöks av en stor jury. Totalt 
16 olika kriterier betygssätts på 
varje produkt och för att få guld 
krävs högsta betyg på samtliga.
-Prisutdelningen hölls i Eriks-
bergshallen där Rickard Olsson 
var programledare och över 
400 personer var på plats för 
kvällens bankett. Den första 
pristagaren som skulle presen-
teras var inom kategori falu-
korv och vi trodde inte det var 
sant när de läste upp vårt namn, 
Stens Chark i Åseda. Det var 
helt fantastiskt, berättar Ingeg-
erd Gustafsson och Fredrik 
Gustafsson.
Det var över 700 produkter 
inlämnade till årets Chark-SM 
i Göteborg. Stens Charkuteri 
deltog med fem produkter och 
blev prisade för tre av dem och 
utnämningen har haft en stor 
genomslagskraft. Befintliga 
kunder har ökat sina beställn-
ingar och flera nya kunder har 
kommit till. 
Företaget var med i Chark-SM 
även år 2002 och 2004, och 
blev prisade även då. I år var 
dock första gången de fick guld 
och dessutom dubbelt upp. I 
Göteborg fick de, förutom för 
sin falukorv, även gulddiplom 
för sin smala viltkorv. Något 

som snart visade sig vara ett 
misstag.

-När vi kom hem insåg vi att 
de hade gjort fel. Det var inte 
vår smala viltkorv som hade 
vunnit guld, det var våra prin-
skorvar, berättar Fredrik Gus-
tafsson, som nu fått rätt namn 
på diplomet. 
-Vi arbetar alltid med stort 
kvalitetstänkande och vi provs-
teker och avsmakar alla satser 

vi gör. Att vara med och tävla i 
Chark-SM ger ett bra kvalitets-
betyg på våra produkter och vi 
är mycket stolta över att vi fick 
tre ädla medaljer med oss hem. 
Betygsättningen på de produk-
ter som inte nådde hela vägen 
fram ger oss dessutom en fin-
gervisning om vad vi kan ar-
beta vidare med, säger Fredrik. 

Guld för prinskorv och falu-
korv samt brons för blodpud-
ding. Personalen har firat med 
smörgåstårta och kaffe i pors-
lin med guldkant men någon 
längre tid för firande finns inte. 
Julen står inför dörren och 
produktionen är i full gång.
-I de gamla lokalerna produc-
erade vi strax över 2 ton prin-

skorv enbart till jul och förra 
året när vi flyttat till nya, större 
lokaler, producerade vi 5 ton 
prinskorv. I år ser det ut som 
vi dubblar siffran igen, säger 
Fredrik Gustafsson, som räk-
nar med att runt 10 ton prin-
skorv kommer att produceras 
till jul. I år med guldetikett på 
förpackningen.

UT finns även som digital 

E-TIDNING! 
Hämta det senaste 

numret på
www.uppvidingetidning.se
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ÅSEDA ELTJÄNST AB
Terminalgatan 2 • Tel 0474 - 713 10

ÖPPET: Mån 08-18 Tis-Fre 08-17

LÖRDAGSÖPPET FRAM TILL JUL • Kl. 10.00-13.00 

Vi hjälper dig med dina julklappsbestyr
Välkomna in! /Ulla & Gun

ADVENTSEXTRA!
LÖRDAGSÖPPET 26/11:
kl. 10-13 • Välkomna in bland 
ljusslingor, adventsstjärnor 
och adventsljusstakar!

JULSKYLTNINGEN 27/11:
– kom och fynda hos oss!
På söndag, under julskyltningen, 
�nns vi på plats i Sillakröken 

SUPERKLIPP!     Obs! Endast kontant betalning.

Massa Julklappstips 
i butiken !

Linas Butik & Café
Järnvägsgatan 1, Åseda

Tfn. 070-989 54 44
Öppet Månd-Fred 10-17

Lörd 10-14
www.linasbutikochcafe.se

Julens fika & gotte
Buffe för hela familjen
Barn 50:- • Vuxen 65:- inkl kaffe, the eller saft

Öppet skyltsöndagen kl. 16-19

JULSKYLTNINGJULSKYLTNING
JULSKYLTNING
JULSKYLTNINGJULSKYLTNING
JULSKYLTNINGJULSKYLTNING
JULSKYLTNING

Järnvägsgatan 14, 364 31 Åseda. Tfn 0474-106 59
ÖPPET MÅND-FRED 07-21 • LÖRD, SÖND & HELGDAG 09-21

BUTIK & KIOSK - FIKA & LÄTTLUNCH - ATG - SVENSKA SPEL  - TVÄTTHALL - SLÄPUTHYRNING  
GASOL - VIDEOFILMSUTHYRNING m.m.  PREEM AUTOMATSTATION I ANSLUTNING TILL BUTIKEN. 

  Varmt välkomna!Mia med personal

 

Missa inte!
TÄVLING I BUTIKEN
FISKEDAMM FÖR BARNEN

ADVENTSFiKA
Ka�e & Lussekatt  25:-

JULKORVSMENY

ANDELSSPEL
VARJE DAG!

Mias Butik

LEKEXTRA Julen 2016

ÅSEDA FÄRG
Järnvägsg. 13, Åseda, tfn 0474-100 19
ÖPPET: Vard 09-18, Lörd 10-13

HÄMTA DIN LEKEXTRA-KATALOG I BUTIKEN!

CUT IT OUT
Startset och Designset

från

149:-

VAR ÄR LILLA KANIN?
Barnet letar efter Lilla Kanin

med hjälp av ledtrådar, historier
och frågor, i olika spelnivåer.

Från 1,5 år.

299:-

ÖPPET JULSKYLTNINGEN!

Massor av julklappstips 

till hela familjen. 

CUT IT OUT
Startset och Designset
Rita och skär på samma gång!
Innehåller cut it out pennor, 
(magisk) hållare, limstift, guide, 
mönster, färgade mallar m.m. 
Från 6 år
 

RITA I 3D!
IDO3D

från

179:-

RITA i 3D!
IDO3D
Rita i 3D! Innehåller pennor, 
lampa, plastark, byggtillbehör, 
3D-mallar. Batterier ingår. Från 8 år 

Med fokus på belysning till advent och jul...
När Åseda Eltjänst bjöd in till höstrea blev det 
dundersuccé. Nu är det belysning till advent och 
jul som står i fokus och Ulla Svedenås tipsar här 
om årets trender.

-Höstrean blev verkligen en suc-
cé, det var superkul! Vi stängde 
en timma för att plocka fram var-
orna och när vi skulle öppna upp 
var det var hela 50 personer i kö 
utanför dörren varav många med 
släpvagnar, säger Ulla Svedenås 
och Gun Fagerlund, som är my-
cket nöjda med kvällen. 
Nu står julen för dörren och 
som vanligt har de skyltat upp 
med ljusstakar, stjärnor, slingor 
och olika ljuskällor. De senaste 
åren har trenden gått mot större 
stjärnor och ljusstakar och idag 
används julbelysningen som en 
del av inredningen med snygg 
design och synliga ljuskällor. 

Husen som byggs idag har ofta 
har stora fönster och med dagens 
energisnåla LED-lampor kan 
man verkligen frossa i slingor 
och belysning både utomhus och 
inomhus.
Ska man köpa ljusslingor bör 
man kontrollera längden på slin-
gorna och om ljuskällorna är ut-
bytbara.
-Allt fler konsumenter är upp-
märksamma idag och försöker 
leva på ett mer hållbart sätt. De 
billigaste slingorna har oftast 
inte utbytbara lampor, vilket gör 
att om en går sönder får man 
kasta hela slingan, säger Ulla 
Svedenås, som säger att de flesta 

idag byter ut sina gamla lampor 
mot de mer hållbara och energis-
nåla LED-lamporna.
När det gäller ljusstakar och 
stjärnor ska det vara dekorativa, 
synliga ljuskällor och ganska ren 
design.
-Det är mycket grått och vitt, rött 
har kommit tillbaka och vi ser 
även naturfärgat trä och elegant 
svart, berättar Ulla. När det 
gäller material är det förutom trä 
även marmor, glas och metaller 
som mässing, koppar och stål.
Det finns även en viss krea-
tivitet och lekfullhet idag, ad-
ventsbelysningen behöver inte 
nödvändigtvis stå eller hänga i 

fönstret utan kan istället hängas 
i grupp inne i rummet eller stå på 
en skänk eller i en bokhylla.
-Ja, stora trästjärnor, för stående 
placering, kan man ställa på 
vilket håll som helst och var som 
helst i rummet. Det finns även 
stansade, sirliga trädekorationer 
med belysning som passar i alla 
rum.
Gun Fagerlund och Ulla Sve-
denås hjälper dig gärna hitta 
rätt belysning till advent. Till 
helgen har de extra adventöppet 
på lördag och på söndag med-
verkar de nere i Sillakröken på 
julmarknaden.

Handelsplats Åseda  27/11  kl. 16-19
Julskyltning med gammaldags stämning 
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FYRHJULINGSUPPLEVELSER.se 

Per Johansson • Tfn 070-888 11 98
Butik & Verkstad: Storgatan 1, Åseda. 

ÖPPET TORSDAGAR  
kl. 13–18

LÖRDAG 10/12, 17/12  
kl. 10-13

HONDA ATV & tillbehör, Mopeder,  
Egen verkstad: service & reparationer, 
Demo & Event, Muurikka produkter  
Fårskinn & kött från Horseryd m.m.

ÖPPET
SKYLTSÖNDAGEN



Kom in  
& titta!

Olofsgatan, Åseda, 0474-106 40. 
Mån-Fre 10-13, 14-18, Lörd 10-13

QUINTEX

NYA GARDINER
TILL JUL! 
Kappor • Paneler
Halvbreda längder
& Öljettlängder  

Följ oss gärna på Facebook!
Åseda

Vi har all den goda 
maten till advent! 
VÄLKOMNA IN!

 /Anna, Lotti, Malin & Maja

Vi har öppet  på julskyltningen kl. 16.00-19.00

Vi önskar er alla en trevlig advent!

Adventsmys

Välkomna in i värmen i vår julpyntade butik.

Julstjärnor
               2 st!
Hyacinter
             3 st!

49:-
45:-

Blomstermakarna
Åseda 0474-713 50

59:-fr.Amaryllis

Skyltsöndag hos MK Madame

Öppet den 27/11 mellan kl. 16-19
Öppna en lucka i vår adventskalender

Premiär för vårt specialpresentkort

Namnlöst-2   1 2016-11-17   17:33

Julskyltning i Åseda
Butikerna i Åseda är mer aktiva än någonsin och 
har under hösten haft flera butikskvällar, visning-
ar och event. Nu välkomnar de till en julskyltning 
med gammaldags julstämning.

Flera butiker har öppet och många finns även i Sillakröken, där det 
blir julmarknad med försäljning, lotterier, fiskedamm och en rad ak-
tiviteter för hela familjen. Det kommer naturligtvis att dofta av glögg 
och korvgrillning och det finns stora chanser att träffa tomtemor och 
tomtefar på byn. Korpen anordnar en tipspromenad, med fina priser 
skänkta av handlarna i Åseda.  Tipskuponger finns att hämta i Kor-
pens lotteristånd utanför Coop mellan klockan 15.00 och 18.30. Det 
är inte bara butiker och föreningar som deltar i årets julskyltning.
-I år medverkar även Uppvidinge kommun, vilket vi tycker är mycket 
roligt. De kommer att hålla till utanför kommunhuset där även gym-
nasieskolans UF-företag visar upp sina verksamheter, berättar Karin 
Dahlby, som hoppas att alla tar chansen att mingla under julskyltnin-
gen och botanisera bland butikernas julklappstips.

Julshopping 
i Uppvidinge
Åseda växer som handelsplats och 
många kör även långväga för att shoppa i 
Uppvidinge. 

-Vi ligger i framkant inom våra olika branscher och har ett 
unikt, handplockat sortiment som du inte hittar i städerna. 
Dessutom personlig service, bra parkeringsmöjligheter 
och en närhet mellan butikerna, säger Karin Dahlby, som 
tror att det är några av anledningarna till att Åsedabutik-
erna får allt fler kunder från närliggande kommuner. Här 
finns leksaker, makeup, parfymer, frisersalonger, smy-
cken, kläder, skor, blommor, inredningsdetaljer, möbler, 
gardiner, lampor och belysning, badrumsinredning, hush-
ållsmaskiner, verktyg och biltillbehör – bara för att nämna 
några exempel. Lägg därtill två välsorterade matbutiker, 
systembolag och flera restauranger och fik. På gångavs-
tånd. Var hittar du det?
Inom radien av ett par mil hittar du dessutom flera fina 
butikspärlor i både Lenhovda, Alstermo, Älghult med 
flera orter.

Julmarknad med knallar, lotteristånd, fiskedamm m.m. i Sillakröken
Butikerna har öppet - Tipspromenad med fina vinster!

Handelsplats Åseda  27/11  kl. 16-19
Julskyltning med gammaldags stämning 

Norra vägen 7, Åseda • 0474-104 32. Öppettider: Månd-Fred 10-18, Lörd 10-14
www.jonsson-mobler.se

JONSSONS MÖBLER
i Åseda AB

På söndag har vi extraöppet, välkomna in 
bland adventsljusstakar, stjärnor och tomtar! 
Vi bjuder på glögg & pepparkakor. 

Öppet skyltsöndagen 14.00-18.00
VI FINNS ÄVEN I SILLAKRÖKEN PÅ JULSKYLTNINGEN!

Välkomna in! 
Niklas & Marie

MÅNGA JULKLAPPSTIPS 
I BUTIKEN
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Olofgatan 1, Åseda  0474 - 121 61

OMBYGGNADSREA!
superklipp

 

Fö rst till kvarn!
 

50% rabatt
på hårvårdsprodukter från MATRIX

 

30% rabatt
på hårvårdsprodukter från L´ANZA

30% rabatt
på alla plattänger, fönar m.m.

SCHAMPO
& BALSAM
L’ANZA, 1 liters förpackningar, flera sorter

Erbjudanden gäller på ordinarie 
priser och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

 
 
 

på alla hårvårdsprodukter, plattänger, fönar m.m.

NU! 
229:-

/st (ord 649:-/st) 

Storgatan 9, Åseda • Tfn 0474-10350

Vi har laddat med massor utav

JULKLAPPSTIPS!
HÅRVÅRDSPAKET

STYLINGPRODUKTER
PRESENTKORT

Öppet vardagar 09.00-18.00

Välkomna in! /Ingalill

JULKLAPPSTIPS!

Julklappstips!
PRESENTKORT

Flera olika spabehandlingar

Rum för medicinsk fotvård

Angelika Kleinert
CERTIFIERAD MASSÖR & MEDICINSK FOTVÅRDARE

ANGELIKAS LILLA SPA
Besöksadress Järnvägsgatan 5 | Ingång på baksidan!

364 33 ÅSEDA | Telefon 076 - 376 99 50

Angelikas
Lilla Spa

Olofsgatan 1, Åseda. Tel: 076-80 20 375

HAR DU ONT I
Rörelseapparaten
Rygg • Nacke
Led • Muskulatur

Angelikas Lilla Spa i nya lokaler
Det är nu ett år sedan Angelika Kleinert tog över 
verksamheten med medicinsk fotvård efter Eva 
Lindgren. Nu har Angelika flyttat till nya lokaler 
och hon erbjuder även ansiktsbehandlingar samt 
olika typer av friskvårdsmassage.

Angelika Kleinert arbetar som 
sjuksköterska i Eksjö, är utbil-
dad friskvårdspedagog, certifi-
erad massör och utbildad inom 
medicinsk fotvård. Hon kommer 
ursprungligen från Bayern i Ty-
skland men bor nu i Stora Hill-
hult, utanför Åseda.

För ett år sedan startade hon An-
gelikas lilla spa och sedan juli i år 
finns hon i nyrenoverade lokaler 
på Järnvägsgatan 5 i Åseda. In-
gången är på baksidan av huset 
med utsikt över Badebodaån och 
kyrkparken. 
-Jag delade tidigare behan-

dlingsrum och kände mig be-
gränsad. Jag sökte två rum för 
att ha ett behandlingsrum till 
fotvården och ett till ansiktsbe-
handling samt massage och när 
Ekonomibyrån skulle flytta blev 
det en lokal ledig, berättar Ange-
lika, som slog till direkt. 

I ljus och avkopplande miljö 
erbjuder hon fotvård, ansiktsbe-
handlingar, ansiktsdränage samt 
massage med eteriska oljor, 
varma örter, stenar och snäckor. 
-Massage med snäckor är en helt 
ny behandling, man använder 
av eteriska oljor och naturligt 

pulver och värmer upp snäckan 
som sedan används för att mas-
sera med. Precis som med varma 
stenar hjälper värmen till att 
lösa upp muskelspänningar och 
fördelen med snäckan är att den 
behåller värmen längre, berät-
tar Angelika, som menar att det 
är en mycket behaglig form av 
massage.
-Vardagen är fylld av stress och 
det är viktigt att unna sig tid för 
att gå ner i varv. Mitt mål är att 
genom mina behandlingar kun-
na erbjuda en stunds avkoppling, 
det mår både kropp och själ bra 
av, säger Angelika. 

Studio Hårteam 
bygger om
Johan Linnér på Studio Hårteam förbereder sig 
inför en renovering och ombyggnation av loka-
lerna. Under mellandagarna stänger han salon-
gen och på nyåret välkomnar han åter till en ny, 
fräsch salong.

Studio Hårteam har idag två 
hyresgäster, Birgittas Mus-
kelmassage & Friskvård samt 
Nilssons Kiropraktik, som 
delar på ett behandlingsrum. 
Efter ombyggnationen får Bir-
gitta Holmgren och Michael 
Nilsson varsitt rum och Stu-

dio Hårteam får uppfräschade 
lokaler.
-Det kommer bli superfint, 
säger Johan, som berättar att 
salongen kommer att få nya 
golv, nytt innertak och att även 
delar av inredningen kommer 
att bytas ut. 
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M O R G O N T R Ä N I N G
T I S D A G  0 6 . 4 5   YOGA 45 min

T O R S D A G  0 6 . 4 5   MIXPASS 45 minuter

Kom i form !

Hälsans Hus i Uppvidinge • Hälsans Väg 2, Åseda 
tel. 0474-711 40 • www.halsans-hus.com  

25-meters simbassäng • rehabbassäng • äventyrspool för barn 
• bastu • gym • gruppträning • P.T. Personlig Tränare

Två nya onsdagspass!

VATTENGYMPA • BOLLFYS • ZUMBA • CORE • PUMP • GYM • TRX • TABATA • OUTDOOR • X-FIT • SENIOR • SIMNING •BABYSIM     Alla åldrar och träningserfarenhet är välkomna!
Öppettider, träningsutbud och nyheter finns på vår hemsida www.halsans-hus.com, tänk på att dusch och omklädningsrum stänger 30 minuter efter simhallen. GILLA OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK!

Boka personlig tränare.

P. T  T R Ä N I N G
3 D  T R Ä N I N G

Individuell träning!

Y O G A
O N S D A G A R

1 2 . 0 5  &  1 4 . 3 0

B A S PA S S
TRÄNING.   

M å n d a g a r  1 8 . 3 0

Bra och enkel träning!

Julklappstips!

Tränings- & Gymkort 

Simkort 
Massage

Personlig Träning

 HH Let´s go 
 (6 veckor) 1420:-
 – Konsultation
 – 3 PT timmar
 – Kostrådgivning
 – 1 st träningsprogram
 – Uppföljning och stöd

HH Kick It (3 månader) 2400:-
– Konsultation
– 5 PT timmar
– Kostrådgivning
– 2 st träningsprogram
– Uppföljning och stöd

HH Go Hard (6 månader) 4290:-
– Konsultation
– 8 PT timmar
– Kostrådgivning
– Träningsprogram som byts 3 ggr
– Uppföljning och stöd

PERSONLIG TRÄNING
Konsultation: Gratis
1 timma:        375 :-
5 timmar:    1690 :-
10 timmar:  3150 :-
PT dubbel:     250 :-/person
Kostprogram 
inklusive rådgivning:  690 :-
Träningsprogram:  550 :-

Årets bästa 
julklappar!

V I L L  D U  H A  H J Ä L P ? !
Vi har tre utbildade personliga tränare som kan hjälpa dig att komma 

igång med din träning. Veronika, Ebba och Anton ger dig de bästa 
förutsättningarna för att du ska nå dina personliga målsättningar. De 
erbjuder allt från konsultation, träningsprogram och kostrådgivning till 

individuellt anpassade träningspass med uppföljning.

M A S S A G E
Friskvårdsmassage  30 min 285:-

50 min 485:-

Karin Ängbom har fibromyal-
gi, protes i båda höfterna samt 
i båda knäna, skolios i ryggen 
samt problem med några kotor. 
Hon har gått på bassängträning 

och sjukgymnastik för att lind-
ra värken och hålla kroppen 
igång. För något år sedan följ-
de hon med sin väninna Britt 
Hansson som skulle på FaR-

ridning hos Åseda Ryttarför-
ening i Badeboda.
-Karin satt på läktaren och jag 
minns att jag frågade om hon 
inte ville prova på att rida, be-
rättar Ulrica Roswall, ridin-
struktör och utbildad FaR-le-
dare på Åseda Ryttarförening.
Ulrica lyckades övertala Karin 
och hjälpte henne att via han-
dikapprampen komma upp på 
en av ridskolans hästar.

-Jag började storgråta! Jag har 
ridit mycket i ungdomen och 
trodde aldrig att jag skulle få 
uppleva känslan av att sitta på 
hästryggen igen, berättar Ka-
rin, som numera rider en gång 
i veckan i samma grupp som 
Britt Hansson.

När Karin var i 40-årsåldern 
fick hon fibromyalgi och för 
ungefär åtta år sedan fick hon 
den första av flera proteser. 
Hon har varit långtidssjukskri-
ven och sedan något år tillbaka 
är hon sjukpensionär.
-Jag lever med ständig värk, 
vissa dagar är bättre och vissa 
dagar sämre, och det har varit 
svårt att motionera och hålla 
sig i form. Med ridningen kän-
ner jag att jag har fått bättre 
hållning och att jag har stärkt 
musklerna, jag är mer rörlig 
än tidigare och har fått bättre 
kondition, berättar Karin, som 
ändrat kosthållning och även 
gått ned i vikt.

-Det är fantastiskt roligt att få 
hjälpa människor att må bättre, 
säger Ulrica Roswall, som ser 
en tydlig förändring hos Karin.
-I början på terminen kommer 
Karin med rullator och har 
svårt att gå men i slutet kla-
rar hon sig utan rullatorn här 
på stallplanen, berättar Ulrica, 
som förklarar att ridningen är 
erkänt bra för att aktivera och 
stärka musklerna i kroppen, 
även hos dem som har funk-
tionsnedsättningar.

Som FaR-ledare har man all-
tid tystnadsplikt och Ulrica in-
dividanpassar övningarna och 
matchar varje ryttare med en 
lämplig häst. Det är inte bara 
själva aktiviteten som verkar 
gynnsamt utan även kontak-
ten med hästen och den sociala 
närvaron.
-Rörelsen och värmen från 
hästen hjälper till att aktive-
ra musklerna hos ryttaren och 
samspelet mellan häst och ryt-
tare kräver både fysisk och 
mental närvaro. Man tränar 
upp styrka, balans och hållning 
på ett naturligt sätt, säger Ulri-
ca Roswall, som genom att tit-
ta på ryttarens rörelser snabbt 
ser vilken sida som är svagast 
och vilka muskler som behö-
ver tränas extra. 
Även fikastunden och samta-
len är viktiga för välmåendet.

-Ja, fredagsfikan är guld värd, 
säger Karin och skrattar. 
Det är ingen tvekan om att Ka-
rin, Britt och Ulrica har roligt 
tillsammans. De pratar om den 
positiva utvecklingen och be-
rättar att Karin på senaste lek-
tionen till och med ridit jäm-
na serpentiner och hoppat. Att 
kunna rida igen och hoppa hin-
der, om än låga, är något som 
tidigare känts som en utopi för 
Karin. Det har tagit tid men nu 
är hon där.
-Vi anpassar självklart ridning-
en efter min kropps nuvarande 
förutsättningar men jag har lärt 
mig att våga prova och att inte 
låta mina fysiska nedsättningar 
hindra mig från att göra det jag 
tycker om, säger Karin, som 
hoppas hon kan inspirera fler 
med värk att våga röra på sig 
mer.

Motion – ett recept för ökat välmående

För Karin Ängbom och Britt Hansson har ridning-
en blivit ett viktigt andhål. De har blivit ordine-
rade FaR, fysisk aktivitet på recept, och är båda 
två levande exempel på att det går att motione-
ra trots värk och skador.

Karin Ängbom och Ulrica Roswall förbereder inför veckans FaR-ridpass.

Fikastunden – lika viktig som ridningen.
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lrfkonsult.se/aseda

LRF KONSULT
BJUDER IN DIG

GÅRDEN BYTER ÄGARE - en av våra mycket uppskattade träffar. 
Tisdag 29 november, klockan 18:00 på Olof Hotell & Restaurang.
Vår jurist George Horwath och vår fastighetsmäklare Lars Magnusson berättar om 
vad man ska tänka på gällande skatt, värdering, avtal och andra juridiska frågor vid 
ett generationsskifte. Räkna med att träffen tar 1,5-2 timmar, vi bjuder på tilltugg. 

DIGITAL FÖRETAGARE - en träff i samarbete med Handelsbanken.
Torsdag 8 december kl 18:30 på Bistro 4. 
Temat för kvällen är hur digitala verktyg kan göra din vardag som företagare 
enklare, effektivare och roligare. Vi presenterar vår nya paketlösning 
Digital Företagare – som innebär digitala tjänster och återkommande rådgivning 
till fast pris. Handelsbanken berättar vilka banktjänster man kan komplettera 
med för att göra sitt företagande ännu smidigare. Räkna med att träffen tar en 
timme, Även här bjuder vi på tilltugg. 

Anmälan till träffarna sker till aseda@lrfkonsult.se eller 0470-74 57 00

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifi ka tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighets-
förmedling. 

LRF bjuder in till informationskvällar
LRF Konsult, som i våras öppnade kontor i 
Åseda, bjuder nu in till öppna informationskväl-
lar på Hotell Olof och Bistro 4.

-Vi bjuder in alla intresserade 
till en kväll med tema ”Gården 
byter ägare” på Hotell Olof. 
Jurist George Horwath och 
fastighetsmäklare Lars Mag-
nusson informerar om vad man 
bör tänka på om man ska sälja 
sin gård eller om man planerar 
ett generationsskifte. De berät-
tar om fastighetsvärderingar, 
skatter, juridiska avtal och an-
dra spörsmål under kvällen. 
Ett jättebra tillfälle för dem 
som funderar på att överlåta 
sina gårdar inom några år att 
få veta vad man ska tänka på. 
Det tar ofta lång tid från det 
att man börjar tills allt är klart 
eftersom det är en ganska stor 
process. Så ju tidigare man kan 
börja planera desto bättre.

Någon vecka senare bjuder de 
in till ytterligare en kväll, på 
Bistro 4, med tema ”Digitalt 
företagande”. 
-Vi har en bred tjänsteport-
följ och erbjuder allt inom 
företagsredovisning och ekon-
omisk rådgivning. Vi har även 
flera digitala tjänster som är 
skräddarsydda för specifika 
branscher, berättar Annika Ry-
dén, redovisningskonsult och 
affärsrådgivare på LRF Kon-
sult.

Under kvällen informeras om 

olika digitala tjänster som 
bland andra bokföring, faktura-
hantering, löner, projektupp-
följning och kassaregistering. 
Även Handelsbanken finns på 
plats för att prata om bankens 
digitala verktyg. Tanken är att 
ge företagare en samlad infor-
mation om hur de kan använda 
digitala hjälpmedel, skräd-
darsydda för deras företag och 
verksamhet och LRF Konsult 
och Handelsbanken hoppas att 
det är många som tar chansen 
öka sin kunskap inom två hö-
gaktuella teman.
- När vi startade här i Åseda 
i våras fick vi ta över många 
kunder på en gång, jätteroligt 
men det blev också väldigt 
mycket att göra för oss. Nu har 
allt landat, vi har lärt känna 
våra nya kunder och de kän-
ner oss - rutinerna har satt sig. 
Äntligen har vi tid att kunna 
genomföra träffar och andra 
aktiviteter. De här två träffa-
rna är en rolig och bra början, 
det vi närmast planerar sen är 
en informationsträff för Digi-
tal Skogsägare som är ett pa-
ket som är mycket uppskattat 
bland våra mindre skogsägare. 
Vi ser att våra erbjudanden 
med fasta paketpriser på allt 
småföretagaren behöver för 
att kunna sköta sin ekonomi är 
mycket uppskattade. Att kun-

na göra småföretagarens var-
dag enklare och hjälpa dem bli 
ännu bättre är anledningen till 

att vi finns och är det som jag 
och mina kollegor brinner för. 
Just därför är det också väldigt 

kul för oss på LRF Konsult 
att vi fått möjlighet att vara 
på plats här i Åseda där det är 

en så stark småföretagaranda, 
säger Annika Rydén. 

Annika Rydén och Ulrika Gustavsson, LRF Konsult, bjuder in till informationskvällar.
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DAGENS RÄTT • FESTER • KONFERENSER • CATERING
Lunchbuffé – alla vardagar på Hotell Olof och ProfilGruppens matsal

Lunchbuffé inkl salladsbord, dricka och kaffe 90:-, Pensionärslunch 70:-

Välkomna! Saifon med personal.
Olofsgatan 4, Åseda • Telefon 0474-108 35
www.hotellolof.se • info@hotellolof.se
Vi serverar även frukost och lunchbuffé i Matsalen på ProfilGruppen

HÄNDER PÅ HOTELL OLOF

Dr Blu� & Karin Rudefelt

26
NOV
2016

from 3
DEC
2016

25
DEC
2016

Blues & Rockabillyafton  
DUBBELSPELNING • Samarbete med Åseda IF, endast bordsbokning

• Dr Blues & Karin Rudefelt 
• Honey Boy Slim 
   & the Bad Habits
20.00–01.00 •  Entré 150 kr 
Mat 20.00–21.30
Bordsbokning 0474-108 35

*HUSETS GRILLTALLRIK 
150:- med entrecote, �äsk�lé, drumsticks, 2 såser & klyftpotatis

BOKA ÅRETS JULBORD 
3/12 (fåtal platser kvar) & 17/12 dukar vi upp Hotell Olofs klassiska julbord. 
Musikunderhållning Frida Förster och Accent
Pris: 450:-/person

• JULTALLRIK fr.o.m. 1/12: 275:-
• JULBUFFÈ 350:- • Även Take Away

JULDAG MED LIVEBAND
JULDAG PÅ OLOF – ÅRETS HEMVÄNDARDAG!

PÅ SCEN: BOBBYFLIPS!
kl. 22.00-01.30, Entré 100:-, Leg 18 år
 
 

Stefan Radoczi och Saifon Ersrud har bråda dagar i restaurangköket.

Livespelningar och julbord
Advent och jul är i antågande och Hotell Olof 
noterar ett ökat intresse för årets julbord. Sam-
tidigt planeras helgens blues- och rockabillyafton 
med dubbla liveband på scen.

På lördag 26 november bjuds det 
in till årets största musikhändelse 
på Olof, med dubbla liveband på 
scenen. Kvällen börjar med Dr 
Blues & Karin Rudefelt som 
spelar modern egenkomponerad 
svängig blues och avslutas med 
Honey Boy Slim And The Bad 
Habits som bjuder på tuff och 
kompromisslös rockabilly med 
en enorm attityd.
-Det är roligt att kunna locka 
så kända band till Åseda och 
jag hoppas att alla tar sig tid att 
komma, säger Saifon.
Även juldagen kommer att bju-
da på liveband i år och då är det 

Bobbyflips som står på scen. 

I december planeras även två 
julbord på Hotell Olof och bokn-
ingarna har redan börjat komma 
in.
-Vi har många företagsboknin-
gar av julbuffé och jultallrikar, 
både catering och bokningar i 
restaurangen. Även intresset för 
våra klassiska julbord har ökat 
och vi har nästan fullsatt den 
första kvällen, berättar Saifon 
Ersrud.
Kocken Stefan Radoczi har brå-
da dagar. Samtidigt som de sista 
detaljerna inför julborden ska 

spikas har restaurangen rekord 
i antalet luncher. När vi var på 
besök hade Stefan precis server-
at raggmunkar och fläsk till 250 
lunchgäster.
-Vi har alltid många lunchgäster 
när vi har raggmunkar och fläsk 
på menyn och oavsett hur myck-
et jag än steker får vi alltid steka 
mer, säger Stefan och skrattar. 
Hotell Olof har definitivt blivit 
en viktig mötesplats och att det 
är många lunchrestauranger på 
orten ser Saifon som positivt.
- När det finns flera bra lunch-
ställen på en ort så ökar intresset 
för att gå ut och äta lunch. Vi 
har alltid bra beläggning på 
Krua Mae Bunmee och vi ökar 
hela tiden antalet luncher här på 
Hotell Olof, vilket är fantastiskt 
roligt.

FOLKBIOGRAFEN 
ÅSEDA Åseda Folkets Hus
Olofsgatan 17, tfn. 0474-10475
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Boka plats på vår hemsida: 
www.folketshusaseda.se

OPERA
L´AMOUR DE LOIN, 
LIVE MET.
Lördag  10 Dec.  kl. 19:00

KONSERT
Nyårskonsert med 
Berlinfilharmonikerna
Lördag  31 Dec.  kl. 17:00

MÅNADENS BIO 
NOVEMBER/DECEMBER
Little Men
Fredag  25 Nov.  kl. 19:30
Söndag  27 Nov.  kl. 19:30

Familjen Jul i Tomteland
Söndag  27 Nov.  kl. 16:00

Fyren mellan haven
Söndag  4 Dec.  kl. 19:30
Torsdag  8 Dec.  kl. 19:30

Pettson & Findus 
- Juligheter
Söndag  4 Dec.  kl. 16:00�

Tjuvjägaren - Den enkla 
människan mot överheten
Söndag  11 Dec.  kl. 16:00

Office Christmas Party
Söndag  11 Dec.  kl. 19:30

Rogue One: 
A Star Wars Story
Onsdag  14 Dec.  kl. 19:30 3D
Torsdag  15 Dec.  kl. 19:30 2D

SING
Lördag  24 Dec.  kl. 10:30 2D
Söndag  25 Dec.  kl. 13:00 3D

Hundraettåringen som smet 
från notan och försvann
Söndag  25 Dec.  kl. 16:00
Söndag  25 Dec.  kl. 19:30
Måndag  26 Dec.  kl. 16:00
Måndag  26 Dec.  kl. 19:30
Onsdag  28 Dec.  kl. 19:30

KVINNLIG TONSÄTTARE - FÖRSTA PÅ 100 ÅR
på Metropolitan

L’Amour
de Loin

Blända släpper ny singel
Poporkestern Blända med rötter i Kalmar, Kro-
noberg, Södermanland och Norrbotten bjuder 
upp till eftertanke med nya singeln ”Var jag för 
hård/ rädd”.
 
-Låten är skriven i ett moment 
av sällsam klarhet, berättar 
sångaren, låtskrivaren och pro-
ducenten Magnus Josefsson. 

-Det finns en upplevelse musik 
och text och det är helt upp till 
lyssnaren vad det handlar om.
Blända har lyfts fram tidigare 

på många håll, i både lokal- 
och riksmedia - Sonic Music, 
Nöjesguiden, DN, Groove/ 
Gaffa, Sydsvenskan med flera. 
Blända har även gigat i Dan-
mark och Tjeckien. Den 2 de-
cember är det dags att uppleva 
Blända och deras nya singel på 
Kafé de Luxe i Växjö.

Foto: Stefania Sir

Nästa nummer utkommer 14/12

BESTÄLL DIN JULANNONS IDAG!
UPPVIDINGE TIDNING

E-post: annons@uppvidingetidning.se
Mobil/SMS: 070-574 89 11
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TOMTESMYG
TÄVLA OCH 

SMYG MED

TOMTARNA

I SKOGEN

START
Lördag 3/12

kl 18:00-18:30 

vid elljusspåret, 

Östra vägen Åseda

Pris 10:- per deltagare

gammal som ung...

GLÖM INTE 

FICKLAMPAN!

TOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYGTOMTESMYG
TÄVLA OCH 

SMYG MED

TOMTARNA

I SKOGEN

START

ÅSEDA

OBS!
Ny dag
& tid!

JULMARKNAD
i Hembygdsgården Mörtelek

Lördag 3/12 kl. 15-18
• Handelsboden öppen - försäljning

av hemost, bröd, hantverk, godis,
senap m.m. som hör julen till

• Småstugorna öppna
• Tomtemor i stugan tar emot barnens

önskelistor samt läser sagor
• Servering av gröt och skinksmörgås,

glögg och pepparkakor
• Smedjan öppen 
• Närproducerade julklappar!

Arrangörer: 
Åseda Hembygdsförening i samarbete

med Studieförbundet Vuxenskolan 

DANSUPPVISNING
i Församlingshemmet i Åseda 

SÖNDAG 4/12 kl. 15-18
 Uppvidinge Folkdansgille med spelmän visar
upp några av sina folkdanser. Kan du danser

ifrån något annat land, kom och dansa!
I pausen bjuds på fika (gratis) 

VÄLKOMNA!
Sally Svensson, Siv Swensson 

& Karin Lindberg
Linas Butik & Café, Järnvägsgatan 1, Åseda. Tfn. 070-989 54 44

Öppet Månd-Fred 10-17, Lörd 10-14 • www.linasbutikochcafe.se

Företag
Vi hjälper er med
* Julfrukost
* Julbord & Catering
* Julklappar till anställda 
   och kunder

Vi skräddarsyr lösningar till er! Välkomna! 

Görel Modig hoppas slå deltagarrekord även på årets tomtesmyg.

Traditionell julmarknad i Mörtelek
Den andra söndagen i advent hälsar Åseda 
Hembygdsförening välkomna till årets tradi-
tionella julmarknad i Mörtelek.

Krister Petersson, ordförande 
i Åseda Hembygdsfören-
ing, ser fram emot årets jul-
marknad.
-Hembygdsparken kommer 
som vanligt att fyllas med liv 
och rörelse, stugorna kommer 
att vara öppna liksom han-
delsboden och det blir olika 
aktiviteter och knallar som har 
försäljning, berättar Krister, 
som försäkrar att det även blir 
traditionsenlig kaffeservering 
med skinksmörgås och gröt.

Krister Petersson har bara 
varit ordförande i föreningen 
sedan årsmötet i mars men 
hans relation till hembygd-
sparken sträcker sig långt till-

baka i livet. 
-Min mormor bodde granne 
med hembygdsparken och vi 
hyrde en fastighet i byn som 
min mormor ägde, så jag är 
mer eller mindre uppvuxen 
här, säger Krister, och skrat-
tar. Hans mormors far grun-
dade Klöverfors Liefabrik 
och själv smider han yxor och 
andra bruksföremål.
-Ja, jag har smidesstädet som 

kommer från mormors far 
hemma och tycker att det är 
roligt att skapa, säger Peters-
son.

Söndag den 3 december kom-
mer det att finnas gott om 
närproducerade julklappar att 
köpa i smedjan och handels-
boden. Det blir sprakande 
eldar och gott om gammald-
ags julstämning i parken och 
i Karins stuga kan man träffa 
tomtemor som tar emot barn-
ens önskelistor och läser 
sagor.

15-årsjubileum för tomtesmyg
I år är det 15-årsjubileum för Korpens populära 
familjeaktivitet Tomtesmyg i Åseda. Förenin-
gen välkomnar gammal som ung samtidigt som 
de vill uppmärksamma att evenemanget ändrat 
vecka och klockslag jämfört med tidigare år.

Korpen arrangerar Tomtes-
myg för femtonde året i rad 
vid elljusspåret i Åseda. I år 
blir det andra lördagen i ad-
vent och vid något ändrad 
tid, detta för att anpassa till 
julmarknaden i Mörtelek. 
Som vanligt gäller det att med 
hjälp av ficklampa hitta vägen 
via ett 50-tal upphängda re-
flexer, så man får inte glömma 
att ta med egna ficklampor. 

-Vi vill visa hur viktigt det är 
att bära reflexer och reflex-
västar för att synas i trafiken, 
menar Görel Modig, som varit 
med under Korpens samtliga 
tomtesmyg.

Det är ett mycket uppskat-
tat arrangemang både bland 
unga som gamla. Förra året 
var det publikrekord med 370 
besökare.

-Det brukar vara lika många 
vuxna som barn som kommer 
till vårt Tomtesmyg, vilket är 
fantastiskt roligt, säger Görel. 
Avgiften, som inte höjts sedan 
starten, är låg och startkorten 
säljs, precis som vanligt, för 
tio kronor. Korpen stöttar med 
pengar för att det ska gå runt 
och tack vare företagsspon-
sring kan föreningen även 
bjuda på något gott under 
tomtesmyget.
-Vi tycker att det är ett viktigt 
arrangemang och vi vill att 
hela familjen ska kunna gå 
utan att det kostar för mycket 
pengar, förklarar Görel.  

Krister Petersson ser fram emot julmarknaden i Mörtelek.

LUCIATÅG i ÅSEDA 
 

Måndag 12 december
kl. 18.30 i Åseda kyrka

 Åsedaskolans luciatåg under ledning av Anders Nilsson
Sång och musik - Årets lucia koras 

Offensiva Åseda sponsrar med luciasmycke och kransar
 

Alla hälsas varmt
VÄLKOMNA!
Offensiva Åseda, 

Åsedaskolan & 
Svenska Kyrkan
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SNÖSLUNGOR
- till kampanjpriser!

Järnvägsgatan 45, Åseda. Tel 0474-7730 50, 7730 51
ÖPPET: Vardagar 07.00 - 17.00 • Lördagar 09.00-13.00

BYGGVAROR - TRÄDGÅRDSTILLBEHÖR - INGLASNINGAR - BENDERS TAK m.m.
Hos oss hittar du allt du behöver inför sommarens hus-, altan-  och trädgårdsprojekt! 800 kvm butik och 2000 kvm virkesavdelning

LÖRDAG 26/11
Vi bjuder på glögg 

& pepparkakor!

JULKLAPPSTIPS!
- Massor av julklappstips fr. Gerbera & Rosti Mepal m.fl.

ADVENTSLJUSSTAKAR
STJÄRNOR • SLINGOR & LJUSTRÄD

Passa på i vinter!
Glöm inte att lämna in gräsklipp-

aren, röjsågen etc. för service!

 

ÖPPET ALLA LÖRDAGAR FRAM TILL JUL!

thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till-  
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*

Öppettider: vardagar 07.00-17.00
Besöksadr: Terminalg. 1, Åseda
Tel: 0474-101 52
www.asedavarme.se

Sally Svensson, Karin Lindberg, Siv Svensson och Johan Blixt bjuder in till dans.

Internationell folkdanskväll
Uppvidinge Folkdansgille och Åseda församling 
bjuder in till en gemensam kväll med dans-
uppvisning och fika. Förhoppningen är att det 
även ska komma besökare från andra länder 
som kan visa upp sina traditionella folkdanser.

-Vi har haft några killar från 
Afghanistan som dansade med 
oss på våra träningskvällar i 
Norrhult, Fröseke Folkets hus 
har haft en syrisk afton och 
många inom distriktet har haft 
integrationsaftnar med dans 
i fokus. Vi pratade om det på 
Länsmans Bravader i somras 
och tanken på en internationell 
folkdanskväll föddes, berättar 
Johan Blixt, ordförande i Up-
pvidinge Folkdansgille. Siv 
Svensson kontaktade Karin 
Lindberg och Sally Svensson, 
som arbetar mycket med inte-
gration inom Åseda försam-

ling, och de har vidareutveck-
lat idén. 
-Det finns många som inte har 
familj, vänner och bekanta och 
som känner sig ensamma vid 
juletid. Vi arrangerade därför 
en gemensam kväll förra året 
med matlagning i fokus, berät-
tar Karin, som berättar att det 
var mycket uppskattat. 
Nu byter de tema till sång och 
musik.
-En måndag när jag kom till 
församlingshemmet spelades 
det hög musik och i ett utav 
rummen, det var ett gäng killar 
från Syrien som dansade. Just 

musik och dans är nog något 
som förenar alla, oavsett na-
tionalitet, säger Sally, som ser 
fram emot kvällen.

Bjarne Svensson, lärare på 
SFI, har hjälpt dem att översät-
ta inbjudan till fler språk och 
de hoppas på så sätt nå även 
dem som inte har hunnit lära 
sig svenska språket. Upp-
vidinge Folkdansgille dansar 
i sina folkdräkter, det kommer 
att spelas dragspel och gitarr 
och alla gäster bjuds på fika 
under kvällen.
-Vi kommer att visa våra dans-
er och det vore naturligtvis 
roligt om några andra vill visa 
upp deras traditionella danser, 
säger Johan Blixt, som hälsar 
alla välkomna till försam-
lingshemmet den 4 december.

Astrid Fagerlund och Gullbritt Gillberg beundrade de fina tavlorna.

Utställning 
på biblioteket
På Åseda bibliotek hittar man just nu en konstut-
ställning med alster från en målarcirkel, ledd av 
Wivi Johansson Svanberg. Bland konstnärerna 
hittar vi, förutom Wivi själv, Bertil Jonsson, Hå-
kan Fenander, Anita Kronblad och Gun Ahlgren. 
Utställningen pågår fram till 8 december. Samti-
digt finns det en minst sagt imponerande utställn-
ing med tovade alster, gjorda av Maria Leontina 
Eriksson.
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Fram t.o.m. den 26 dec 2016 får du, vid köp av glasögon som fi nns från 395 kr, en utförlig synundersökning av en av våra legitimerade optiker för endast 1 kr (ord. pris 345 kr). Kan kombineras med 2för1 och 1 par med fritt tillval, men inte med erbjudanden eller rabatter. Alla moment i 
KomplettSyn ingår under förutsättning att de är tillgängliga i butik. ©2016 Specsavers

Boka din synundersökning på specsavers.se

 Just nu! 

Synunder-
sökning 1 kr
vid köp av glasögon 
från 395 kr

ögonbottenfoto-
grafering ingår

1kr

Ord pris 345 kr

KomplettSyn 

Vetlanda  

Stortorget 1, 0383-124 60

Ziplineturer året runt
 

Närproducerat på Coop Åseda
Coop Konsum i Åseda är den butik som har 
flest produkter från Stens Chark i Åseda. 
Lucas Elgehed gläds över framgångarna på 
Chark-SM och tillsammans med Oskar Jonsson 
på Smålands Skafferi skyltar de nu med brons- 
och guldemblem.

-Det är en självklarhet för 
oss att erbjuda Stens lokala 
produkter i butiken. Vi har 
ökat andelen ytterligare och 
vår vision är att vi ska ha ett 
komplett sortiment med samt-
liga produkter från Stens, 
säger Lucas Elgehed, som 
konstaterar att det på hyllorna 
finns ett 20-tal olika produkter 
med den gula Åsedaetiketten.
Tillsammans med Oskar Jon-
sson, som driver Smålands 
Skafferi samt arbetar på Stens 
Chark med försäljning och 

marknadsföring, har Lucas 
tagit fram ett sortiment med 
fler produkter från närområ-
det. Nu finns även Vasens ost i 
Nye, Nässjö Chark, Räven och 
Osten i Järnforsen, Åkes hem-
lagade i Tingsryd och senap 
från Smålands Skafferi i bu-
tiken. Varje fredag finns dessu-
tom Adéle Gillberg från Måke-
torps köttbutik och styckeri på 
Coop i Åseda och erbjuder 
hängmörat kvalitetskött från 
lokala gårdar. 
-Det är otroligt roligt att kunna 

erbjuda färska styckdetaljer 
från närområdet och Adéle 
Gillberg, som har stor kunskap 
om de olika detaljerna, tipsar 
gärna om tillagning och recept, 
säger Lucas Elgehed.
Det är nu ett par månader se-
dan Elgehed blev butikschef 
på Coop Konsum i Åseda. Han 
trivs på orten och är imponerad 
över serviceutbudet som finns 
på orten.
-Åseda har en stark entre-
prenörsanda i bygden och alla 
samarbetar för att stärka orten 
och komplettera serviceutbu-
det. Det skapar en otroligt pos-
itiv och kreativ miljö att arbeta 
och verka i, säger Lucas, som 
är mån om att dra sitt strå till 
stacken genom att erbjuda en 
modern och välsorterad butik 
med hög service.

Oskar Jonsson och Lucas Elgehed fyller hyllorna med guldkorv.

Det var i maj 2014 som premiäråket kunde 
ske på Little Rock Lake Zipline i Klavreström. 
Sedan dess har tusentals personer zippat över 
de småländska skogarna och intresset är stort 
även under vintertid.
 
Little Rock Lake Zipline har 
på kort tid blivit en av de mest 
omtalade upplevelser i Sverige 

och i Småland och företaget 
lockar idag turister från hela 
världen. 

-Det är en fantastisk upplev-
else att åka zipline och att i 
hisnande fart och på hög höjd 
färdas fram över det 150 åriga 
skogslandskapet med bäckar 
och raviner. Det är lika häftigt 
vilken årstid det än är, säger 
Jonas Grahn, som berättar att 
många bokar turer året runt, 
även under vintertid.
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KANSKE BILLIGAST I SVERIGE
KAKEL • KLINKER • BADRUMSINREDNINGAR
KANSKE BILLIGAST I SVERIGE

Se vår utställningshall om 1.000 kvm och 
låt Er inspireras av höstens nyheter!

Välkommen till en riktig kakelhandlare!
ÖPPET: Måndag - Fredag 13-18
 Lördag 10-14 

Hultanäs 0383-82 100

www.kakelfabriken.se

HALVA PRISET
PÅ BADRUMSMÖBLER!

STENHÅRT ERBJUDANDE 
TILL DIG SOM SKA RENOVERA BADRUM!
Låt oss göra jobbet. Utnyttja ROT-avdraget och vi lämnar

HALVA PRISET
PÅ BADRUMSMÖBLER!

25% på allt 
kakel och klinkers t.o.m. 10 december.
Glöm inte

släpkärran!
TILLSAMMANS
GÖR VI SKILLNAD
Välkommen som medlem i 
VÄNSTERPARTIET

I UPPVIDINGE!

Vänsterpartiet
Uppvidinge

Ordförande Mikaela Gross nås på tel 070-2836334
och mejladress chaosfamilj@gmail.com

Läs mer på hemsidan
www.vansterpartiet.uppvidinge.dinstudio.se/

Julmarknadi Pilås
 

UTSTÄLLNING & FÖRSÄLJNING:
GUNNAR TRYGGMO – målningar & teckningar

MORGAN PERSSON – glaskonstnär

EVA BONDESSON - Klockelunds fårfällar

P-O ERLANDSSON - smed
 

MATHANTVERK:
Stellas
Gullaskruvs delikatesser
Räven & Osten (endast söndag)

Pilås, Braås. Telefon 073-33 22 338 • www.stellasostkaka.se

LÖRDAG 10/12
kl. 10.00-17.00

SÖNDAG 11/12
kl. 11.00-16.00

O S T K A K A

SERVERING

Unik julmarknad i Pilås
–världskänd konst och prisat mathantverk
Stella och Tomas Nilsson i Pilås bjuder den 10-
11 november in till julmarknad med mathant-
verk och konst. Världskända konstnärer och 
hantverkare finns på plats och det blir även 
gott om lokalproducerade delikatesser.

-Det är fantastiskt roligt att 
kunna samla så många kända 
konstnärer och hantverkare här 
i Pilås, säger Stella Nilsson, 
som avslöjar att konstnären 
Gunnar Tryggmo, glaskonst-
nären Morgan Persson, sme-
den P-O Erlandsson och  Eva 
Bondesson med sina fårfäl-
lar kommer att medverka på 

årets julmarknad. Det blir en 
unik chans att både titta och 
köpa hantverk och delikatess-
er, både Stellas egna och från 
Gullaskruv delikatesser och 
Räven och Osten.

Gunnar Tryggmo, är uppväxt 
på gården Sjöabro utanför 
Klavreström, men bor sedan 

mitten av 1990-talet i Hels-
ingborg. Han intresserade sig 
tidigt för måleri och teckning 
och det är framför allt kultur, 
landskap, djur och fågelliv 
från Småland till Afrika som 
skildras i hans konst. Han 
har regelbundet utställningar 
i Sverige, USA och England 
och har flera gånger prisats 
internationellt för sina stämn-
ingsfulla och vackra målningar 
av djur, fågelarter och vildliv. 
I december blir det unik chans 
att se hans konst på hemma-
plan.
-Ja, jag kommer att delta i i 
Pilås med målningar, teck-
ningar och grafik. Motiven 
är mest djur och fåglar från 
Sverige, Afrika och USA men 
det finns även en del land-
skaps- och stadsbilder, säger  
Tryggmo.

En annan välkänd konstnär är 
Morgan Persson, vars unika 
glaskonst återfinns såväl på 
NK Stockholm som Målerås 
Glasbruk och flera andra glas-
butiker i Sverige.
-Jag kommer bland annat att 
visa olika verk i graal- och ari-
elteknik. Jag tycker det är kul 
att göra något ihop med Stella, 
framför allt nu när hon snart 
är på väg härifrån. Hon är en 
eldsjäl som kommer saknas 
i Småland. Sedan tycker jag 
naturligtvis att det ska bli kul 
att ställa ut lokalt, det har jag 
aldrig gjort tidigare så det ska 
bli spännande, säger Morgan 
Persson, som ser fram emot 
helgen.
Även den duktiga smeden P-O 
Erlandsson och Eva Bondes-
son med sina fårfällar från 
Klockelund, kommer till jul-
marknaden i Pilås.

För Stella och Tomas Nilsson 
blir julmarknaden något av ett 
avsked och ett tack till kunder 
och samarbetspartners som 
hon har haft genom åren. Stel-
la har nämligen beslutat sig för 
att sälja sin verksamhet och 
flytta närmare barnen så det 
här blir det sista stora evene-
manget i Pilås och den sista ju-
len med Stellas Ostkaka. Hon 
hoppas att det är många som 
sluter upp och besöker Pilås 
den 10-11 december.

Tomas och Stella Nilsson bjuder in till julmarknad på gården i Pilås.

Gunnar Tryggmo deltar med målningar, teckningar ock grafik.

Morgan Persson visar upp olika verk i bl.a. graal och ariel teknik..



A 14        UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet            NOVEMBER 2016     www.uppvidingetidning.se

ÖPPET HUS 
I DÄDESJÖ

“Centrumhuset” (f.d. lanthandeln)

Lördag 3/12 kl. 10-16
 VI BJUDER PÅ GLÖGG & PEPPARKAKOR

Försäljning av hantverk, blomgrupper 
& hemgjorda delikatesser

(Källaren, ingång på baksidan)

ÖPPET HUS HOS HUSETS
FÖRETAG & FÖRENINGAR 

Varmt välkomna!
Åkes Gym, Karlssons Grafiska, Vävstugan m.fl. hyresgäster

DäDesjö 

www.dadesjo.se

julmarknaD
Lördag 3 december kl.11-15
lokala matvaror - hantverk - mat och fika 

lotterier - häst och vagn- julmusik

Väkommen till den genuina och mysiga miljön 
på Knallabacken

Gratis inträde

Aboda Klint (14 km från Högsby) www.abodacafe.com
Gilla oss på Facebook: Aboda café och restaurang

 

Tel 0491-230 08, 0703-98 85 06

Välkommen till Smålands vackraste plats

JULBORD 425 KR Inkl kaffe. • Boka bord!
Fredagar kl 13 & 18 • Lördagar kl 14 & kl 18 • Söndagar kl 14

JULBORD för 400 kr på julafton; 
Kl 13 - fullsatt. Kl 16 - fåtal platser kVAr. 

JULLUNCHBUFFÉ inkl ostkaka 225 kr
Ons 14 & 21 dec kl 13. Endast förbokning!

Julinspirerade biskvier, mazariner mm.  
– allt hembakat på Aboda klinT 
Besök AbodaVagnen på torget i Högsby & på julmarknader

Pga Julbord är vår ordinarie servering 
stängd från 14 nov och öppnar åter 26 dec.

Gör det enkelt för dig;
JulbordSCatering

endast 280 kr

nYÅRSbuFFÉ 375 kr • exkl dryck
Kl 20.00 - boka bord nu!

 

MEDLEMMAR
GLÖM INTE ATT RÖSTA 

PÅ VÅR KANDIDAT
CAMILLA YMER 

i ombudsvalet till Partikongressen!

www.socialdemokraterna.se/uppvidinge  • . uppvidinge.sap@telia.com 

UPPVIDINGE
BLI MEDLEM NU!

Brunnskyrkan
Åseda
1:a Advent kl. 10.00
Adventsgudstjänst
Gunnardo, sångare
och musiker. Adventskaffe

2:a Advent kl. 10.00
Gudstjänst och Nattvards-
gång. Gunnardo. Sång
Hanna och Isak Gunnardo.
Adventskaffe.

BKU:s Luciafest
Lörd. 10 dec. kl. 18
Lotterier, servering.

3:e Advent kl. 10.00
Gudstjänst. Gunnardo.
Adventskaffe.

JUL
MARKNAD

i Granhult
LÖRDAG 26/11

kl. 13.00 -18.00 
Hembygdsgården

Kaffeservering
Hantverk m.m.

Varmt  .
välkomna!

Lördag den 3 december lever hela Dädesjö upp. 
Det blir traditionell julmarknad på Knallabacken 
och även öppet hus i centrumhuset, där flera 
företag och föreningar visar sin verksamhet.

Dädesjö sockenråd bjuder in 
till traditionell julmarknad på 
Knallabacken.
-Jag tror att det är det sjunde 
året i rad som det arrangeras ju-
lmarknad i parken, säger Vanja 
Linnebjörke, som själv varit 
med de senaste fyra åren.
Julmarknaden, som brukar ha 
runt 500 besökare, arrangeras 
ideellt av Dädesjö Sockenråd 
och som vanligt kommer det 
att finnas ett 25-tal knallar som 
säljer lokalproducerad mat och 
hantverk. Det blir stämningsfull 
musik, god fika och flera aktiv-

haft möte med Vidingehem.
- Mötet var mycket positivt. 
Stefan Blomqvist, VD, och Hå-
kan Strandmark, fastighetschef, 
tyckte att det fanns möjligheter 
att bygga bostäder i Dädesjö. 
Ett prospekt ska tas fram och det 
kommer att få ta sin tid. Det är 
ingenting som kommer att bli 
under det närmaste året men det 
händer helt klart saker i Dädesjö 

iteter. Dessutom kommer tomten 
på besök och det finns möjlighet 
att åka häst och vagn.
-Det är så vacker miljö på 
Knallabacken och det skapar en 
fin inramning till julmarknaden, 
säger Vanja Linnebjörke, ny ord-
förande i Dädesjö Sockenråd.

Vanja är en ung entreprenör som 
brinner för hembygden. Hon och 
hennes man Holger startade lant-
bruksföretag direkt efter gym-
nasiet och har blivit stora inom 
ekologisk äggproduktion. 
-Vi har 30.000 hönor och ett 
40-tal kor med kalvar, berättar 
Vanja, som även brinner för sin 
hembygd.
-Det är viktigt att vi håller lands-
bygden levande och att vi be-
håller den service som finns på 
orten. Vi har en framtidsgrupp 
inom skolan och tack vare vårt 
starka engagemang vann vi över 
Växjö kommun, som istället för 
att lägga ned skolan nu låter oss 
ha den vara kvar med klass f-6, 
berättar Vanja.
Sockenrådet, som förutom 
Vanja, består av Carolin Sven-
sson, Henrik Eriksson, Göran 
Engqvist, Johan Forsman, Jens 
Person och Anna Rappe har även 

Företag och föreningar håller öppet hus i centrumhuset i Dädesjö.

Vanja Linnebjörke välkomnar till julmarknad på Knallabacken.

och det är en i allra högsta grad 
levande bygd, menar Vanja.
Samtidigt som julmarknaden 
pågår håller föreningar och 
företag i gamla lanthandeln öp-
pet hus. Åkes Gym, Väveriet 
och Karlssons Grafiska visar 
sina verksamheter och det blir 
även en mindre julmarknad i 
källaren, med ingång från bak-
sidan, med hembakta kakor och 

bröd, hemystade ostar, hantverk, 
blomstergrupper och prydnader.
-Vi vill att hela samhället ska 
leva upp denna dag. Vi öppnar 
en timma före julmarknaden 
och stänger en timma eft-

er marknaden, detta för att 
besökarna ska hinna besöka 
både Knallabacken och cen-
trum utan att behöva jäkta, säger 
fastighetsägaren Åke Svensson 
som hoppas på stor uppslutning.

Julmarknad och
öppet hus i Dädesjö
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Åseda IF vs Lenhovda IF
När Åseda IF bjöd in till en så kallad sponsrad 
enkronasmatch i ProfilGruppen Ishall fylldes 
hallen med en rekordpublik på 519 åskådare. 
Gästande motståndarlag var inget mindre än 
grannlaget Lenhovda IF och det blev ett minst 
sagt rafflande derby. 

Det var en otroligt jämn och 
spännande match och efter en 
period stod det fortfarande noll 
lika. Tjugosex minuter in i an-
dra perioden satte Klas Jons-
son Åseda IF´s första mål och i 
slutet av perioden svarade Len-

hovda, genom Olle Bogren, 
med att sätta två mål med bara 
11 sekunders mellanrum. Det 
blev en hård fight men Len-
hovda lyckades försvara och 
ytterligare befästa sin ledning 
in i tredje period genom Jonas 

Svensson och Sebastian Pers-
son och matchen slutade 1-4. 
Lenhovda fick därmed revan-
schera den tidigare förlusten 
mot Åseda IF, i mitten av ok-
tober, då lagen möttes i Len-
hovda. Den matchen slutade 
1-3 till ÅIF. Serietabellen i 
HockeyTrean Södra E leds i 
skrivande stund av Virserums 
SGF, följt av Lenhovda IF på 
andra plats. Åseda IF, innehar 
bronsplatsen. 
Kom och heja fram ditt  
favoritlag!

Kommande matcher i HockeyTrean Södra E:
OMGÅNG 13 2016-11-24 19:00, Profilgruppen Ishall • Åseda IF  -  Diö GoIF HK 
  2016-11-24 19:00, Soft Center Arena • Ronneby IK  -  Nybro Flames IK 
  2016-11-24 19:00, Lenhovda Ishall • Lenhovda IF  -  Virserums SGF

OMGÅNG 14 2016-11-27 17:00, DIÖ Ishall • Diö GoIF HK  -  Ronneby IK
 2016-11-27 17:00, Talavidshallen • Rydaholms SK  -  Åseda IF   
 2016-11-27 17:00, Liljas Arena • Nybro Flames IK  -  Lenhovda IF 

Emmy Karlsson, Klara Wilhelmsson och Simone Jacobsson, Lenhovda Ludwig Andersson, Stella Andersson och Tove Sahlin, Åseda.

Familjen Henell från Lenhovda var på plats för att heja fram LIF-killarna. Carina Andersson och Mikael Stübner, Lenhovda.Sven-Ivar Svensson och Jörgen Petersson, Åseda.

Ita Ekman och Amanda Wallin från Växjö kom till 
ProfilGruppen Ishall för att heja fram Åseda IF.

Kim Fagerström, Niklas Sundin och Conny Ekelund, Åseda.

Börne Thorstensson, Johan Linnér och Torgny Magnusson sålde lotter.

Emil Samuelsson och Erik Cronholm, Lenhovda.

Emelie Ederfors förevigade Åseda IF´s yngsta ishockeyspelare, som bjöd 
på uppvisningsmatch i pausen.

Hockeystjärnorna i ÅIF skridskoskola spelade 
uppvisningsmatch i pausen.
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Han föddes i en liten by
Jag vet inte vem som skrivit 
berättelsen. Men den handlar 
om tron och manar oss till 
eftertanke så här i advents 
och jultid. 

Han föddes i en liten by som 
skulle ha blivit okänd för oss om 
han inte blivit född där. 
Hans föräldrar var inte rika. Pap-
pan var timmerman. Han reste 
aldrig mer än tjugo mil från sin 
födelseplats. Han blev aldrig 
kung eller makthavare. 
Han blev aldrig vald till någon 
förtroendepost i samhället.
Han skrev aldrig någon egen bok. 
Han var ingenting av det vi bru-
kar förknippa med storhet. 

Han var på så många sätt helt 
olik oss. Han ägde, till exempel, 
endast kläderna på kroppen. 
Han var tvungen att låna en slant 

när han skulle undervisa. 
Han var tvungen att låna en åsna 
för att rida in i Jerusalem. 
Han var tvungen att låna ett rum 
för att fira nattvarden med sina 
lärjungar. 
Han var tvungen att låna en an-
nan människas styrka för att bära 
sitt kors till avrättningsplatsen. 
Han var tvungen att till och med i 
döden låna en grav.
Om hans avrättning blev det 
inget TV-reportage, ingen pro-
teststorm runt om i världen, inga 
löpsedlar.
Ändå har världen aldrig riktigt 
varit densamma efter honom.
Hans kärlek har världen aldrig 
kunnat glömma.
Den har till och med förvandlat 
ett grymt, barbariskt avrätt-
ningsredskap till en symbol för 
kärlek och förlåtelse.

Det vore väl konstigt om vi inte 

hos honom kunde hämta nå-
gonting som kan hjälpa oss att 
leva tillsammans och förvandla 
mörkret på vår jord till ljus.

Med önskan om en  
välsignad årstid.
Anders Aronson, kyrkoherde

Han föddes i en liten by

Gudstjänster oktober-januari

KYRKANS HUS

24/11 Torsdagscafé  
kl. 14.00 Vi sjunger  
adventssånger med kantor 
Agneta.
5/12 Herrklubb kl. 10.30
Julavslutning
7/12 Julbord kl. 12.00
Ingen föranmälan krävs. Kostnad 
100 kronor.
10/12 Julkonsert i Kyrkan kl. 
18.00 Enghults manskör, Kyr-
kokören, Joy, Kristoffer Ahlqvist, 
trumpet, Louise Karlsson och 
Josefine Liljenrud, sång

24/12 Torsdagscafé i Kyrkans 
hus kl. 14 Adventssånger med 
kantor Agneta och Elisabeth 
Alexandersson

Fisken Internationell  
mötesplats

Tisdagar kl. 17.00-20.00 
21/12 Terminsavslutning 
med fest, kl. 16.00-20.00

SOLGÅRDEN
Sångstund 1/12, 15/12  
kl. 10.00
Julavslutning med jultårta

Nottebäck församling

ÅSEDA FÖRSAMLINGSHEM

23/11 Sopplunch  
kl. 12.00

26/11 Lunch kl. 12.00 med 
dialogprojektet
Samtal om samhälle, kultur och 
integration. Lunchen är öppen 
för alla och kostnadsfri. Med-
dela eventuell specialkost till  
lena@guldkanten.com eller på 
0708-77 61 86

Måndagscafé kl. 15.00
28/11 Advent!, 12/12 Julav-
slutning

30/11 Julbord kl. 12.00
Ingen föranmälan krävs.  
Kostnad 100 kronor.

7/12 Onsdagsträff  
kl. 14.00 ”Vi sjunger in julen” 
med kören Tonträffen från 
Växjö.

8/12 Internationell  
kvinnoträff kl. 13.30
Julavslutning

19/12 Mångkulturell  
Mötesplats kl. 17.00
Julavslutning

ÅSEDA KYRKA

7/12 Stilla ro och nära  
kl 18.30, orgelmusik, ljuständ-
ning, reflektion. Rosemary 
Karlsson,  
Anders Aronson

OLOFSGÅRDEN

Högläsning kl. 14.00 
23/11, 7/12 
Allsång kl. 10.30 
5/12, 19/12  
21/12 Julavslutning  
med tårta kl. 14.00

Åseda församling

ÄLGHULTS FÖRSAMLINGSHEM

7/12 Grötfest kl. 12.00
Istället för utdelande av julblomma, inbjuds alla över 75 år till 
Grötfest i Älghults församlingshem, inbjudan kommer per post, 
anmälan senast 1/12 till 0481-63385

Älghult församling

Lenhovda Herråkra församling

 LENHOVDA  HERRÅKRA

27/11  kl. 11.00  Familjemässa. Församlingens 
  körer, Linda Klasson, trumpet. 
  Solist: Markus Kroon
4/12  kl. 11.00  Högmässa i Herråkra
11/12  kl. 11.00  Högmässa. Vuxen- och barn- 
  grupper medverkar
15/12  kl. 18.00  Luciatåg. Barnkörerna i Alster-
  mo och Lenhovda medverkar
18/12  kl. 11.00  Musikgudstjänst. Julmusik, 
  barnkören
24/12  kl. 17.00  Julbön. Kyrkokören, solister, 
  Selma Svahn, Jimmy Lönnetun
25/12  kl. 07.00  Julotta i Herråkra. Damkören
26/12  kl. 11.00  Högmässa. Musiker, Elvira och  
  Hilda Svensson Ronge och  
  Simon Berg
31/12  kl. 16.00  Nyårsbön. Markus Kroon, sång, 
  Maria Ingemarsson Berg, orgel 
  och piano
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Familjegudstjänst. Familjefest, 
  barnkör, kyrkokör, barngrupper
8/1  kl.11.00  Högmässa
15/1  kl. 16.00  Gudstjänst
22/1  kl. 11.00  Högmässa
27/1  kl. 19.00  Musikgudstjänst. Kvartett vid 
  tidens ände. Förintelsens 
  minnesdag
29/1 kl. 16.00  Gudstjänst

  NOTTEBÄCK

27/11  kl. 16.00  Adventsgudstjänst för stora 
  och små i Kyrkan, kyrkokören, 
  barngrupper, Peter Sandell,  
  trumpet
4/12  kl. 16.00  Gudstjänst i Kyrkans hus, Anna 
  Bergqvist och Åsa Stenquist, 
  sång
6/12  kl. 17.30  Taizémässa i Kyrkans hus
10/12  kl. 18.00  Julkonsert i Kyrkan, Enghults  
  manskör, Kyrkokören, Joy
11/12  kl. 15.00  Luciagudstjänst i Granhult. 
  Ansgarsbarn och ungdomar
18/12   Se Åseda
24/12  kl. 11.00  Samling vid krubban i 
  Kyrkans Hus
24/12  kl. 23.30  Julnattsmässa i Granhult, Martin 
  Ståhl, trumpet
25/12  kl. 11.00  Juldagsgudstjänst i Kyrkan, 
  Kyrkokören
26/12  kl. 16.00  Julens psalmer och sånger i 
  Kyrkan, Anders Nilsson, sång, 
  Martin Ståhl, trumpet
31/12  kl. 16.00  Nyårsbön i Granhult, 
  Inger Sand, sång
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Ljusgudstjänst i Kyrkan, Jenny, 
  Mats och Frida Förster, sång 
  och musik
8/1  kl. 16.00  Taizémässa i Kyrkans hus
15/1  kl. 11.00  Högmässa i Kyrkan
22/1  kl. 16.00  Gudstjänst i Kyrkans hus
29/1  kl. 11.00  Högmässa i Kyrkan

  ÅSEDA

27/11  kl. 16.00  Adventsgudstjänst för stora och 
  små. Kyrkokören, barnkörer, 
  grupper. Per Lindahl och Frank  
  Johansson, trumpet
4/12  kl. 11.00  Högmässa. Anna Bergqvist och  
  Åsa Stenquist, sång.
11/12  kl. 15.00  Se Nottebäck
12/12  kl. 18.30  Åsedaskolans Lucia med tärnor,  
  Anders Nilsson och Rosemary  
  Karlsson
14/12  kl. 18.30  Veckomässa
18/12  kl. 18.00  Julen sjunges in. Kyrkokören,  
  Åsedablåsarna, Ulla Klint 
  Arvidsson, piano
24/12  kl. 11.00  Samling vid krubban. Katharina  
  Moberg, sång
25/12  kl. 07.00  Ekumenisk julotta. Kyrkokören,  
  Åsedablåsarna
26/12  kl. 16.00  Gemensam musikgudstjänst i  
  Nottebäck
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Ljusgudstjänst. Kyrkokören
8/1  kl. 11.00  Högmässa
15/1  kl. 16.00  Gudstjänst
22/1  kl. 11.00  Högmässa
29/1  kl. 16.00  Gudstjänst

  ÄLGHULT

27/11  kl. 11.00  Adventsgudstjänst. Kyrkokören,  
  Silvertonen, Vox, blåsare
27/11  kl. 16.00  Ekumenisk gudstjänst i Alster-
mo   missionskyrka. Kyrkokören, Vox
4/12  kl. 16.00  Högmässa
11/12  kl. 17.00  Ljusgudstjänst med Luciatåg,  
  barngrupper, drama. 
  Barnkören Alstermo och Vox  
  sjunger, Marlene Hammargren,  
  sång. Marcus Silvander, piano
18/12  kl. 16.00  Musikgudstjänst. ”Julen i ord  
  och ton ”Älghults Kyrkokör,  
  Vox, Älghult-Uppvidinge 
  Blåsorkester, Attila Gracza,  
  piano
24/12  kl. 11.00  Samling vid krubban, Sång av  
  systrarna Bennesved.
24/12  kl. 17.00  Julbön, Sophie Gustavsson,  
  David, Isak och Elisabeth  
  Ernstig, sång, violin, piano
25/12  kl. 07.00  Julotta i Fröseke, Kyrkokören
26/12  kl. 11.00  Gemensam högmässa i 
  Lenhovda
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Trettondagsmusik med ung- 
  domskören Vox och Sång-
  gruppen Vox Humana; Annica  
  Cronholm, Ulrika Lindberg, Calle  
  Haglund och Kent Lindgren.
8/1  kl. 16.00  Gudstjänst 
15/1  kl. 11.00  Högmässa
22/1  kl. 16.00  Gudstjänst
29/1  kl. 11.00  Högmässa

Födelsedagsfester i  
Nottebäck och Åseda
I pastoratet har de församlingsbor 
som fyller 80, 85 och 90+ under året 
firats med stora fester.

Församlingarna tillsammans med försam-
lingsråden stod för inbjudningarna. Det 
bjöds på god mat och tårta. I Nottebäck 
och Åseda förhöjdes stämningen yt-
terligare av bygdens kände son Thorleif 
Torstensson som underhöll med gamla 
godingar.

LENHOVDA KYRKA

30/11 Lunchmusik,  
kl. 12.00 Nordiska toner i 
adventstid för orgel. Vi inleder 
med en kort middagsbön. Efter 
musiken finns möjlighet att 
stanna kvar på en smörgås med 
kaffe. Kostnad 20:-  
Uppvidinge Vokalensemble 

FÖRSAMLINGSHEM

14/12 Onsdagsträffen  
kl. 12.00
Lunch och gemenskap. Julbord 
och underhållning,  
anmälan till 0474-484 90 
senast 7/12.

Julfest för frivilligarbetare
Onsdag 14/12 kl. 15.00, Åseda församlingshem  
Välkomna alla frivilligarbetare i Åseda och Nottebäcks  
församlingar på julfest.

Anmälan senast den 7/12 till Siv-Britt Zaar, tfn. 0474- 71581 
eller Gunilla Bokor tel. 0474-12452.

John Rutters Requiem. Söndagen efter alla helgons dag den 6 november framförde körer från Len-
hovda-Herråkra, Älghult och Nottebäck, med hjälp av solist Cecilia Alrikson, John Rutters Requiem för en 
andäktig publik. Dirigent var Maria Ingemarsson Berg. (Fotograf: Stefan Andersson)

 Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge                                                                                  Gemensam informationsannons från församlingarna i Uppvidinge pastorat publiceras varje månad i Uppvidinge Tidning.


Klipp ut & spara annonsen

UPPVIDINGE

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA 
I UPPVIDINGE PASTORAT!

Lenhovda-Herråkra  –  Nottebäck  –  Åseda  –  Älghult

Lenhovda-Herråkra församling
Församlingsrådets ordförande, 
Frida Öhman, 0706-383037
Komminister Lói Stefánsson, 0474-484 91 
Diakon Sandra Gustavsson  0481-63385
Kantor Maria Ingemarsson Berg, 0474-48492
Församlingspedagog Eva Lund 0474-48495

Nottebäck församling
Församlingsrådets ordförande, 
Anita Nyström, 0703-435159
Kyrkoherde Anders Aronson, 0474-12466
Diakon Gunilla Bokor, 0474-12452
Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-12467
Församlingsassistent  Inger Sand, 0474-12461

Åseda församling
Församlingsrådets ordförande, 
Lena Karlsson, 0708-771522
Kyrkoherde Anders Aronson, 0474-12450
Diakon Gunilla Bokor, 0474-12452 
Kantor Rosemary Karlsson, 0474-12455
Pedagog Catarina Fondén, 0474-12456
Assistent Sally Svensson, 0722-368428

Älghults församling
Församlingsrådets ordförande, 
Benny Jarhall, 0706-020691
Präst Johan Lindstrand 0481-630 01 
Diakon Sandra Gustavsson  0481-63385
Kantor Elisabeth Ernstig, 0481-63560
Vik. Församlingsassistent  
Jeanette Norrby, 0481-63025

Kontaktuppgifter till våra församlingar i Uppvidinge pastorat Pastorsexpedition
0474-100 00
uppvidinge.pastorat@ 
svenskakyrkan.se

Fastighets- och Kyrko-
gårdsförvaltning

Fastighetsförvaltning, 0474-124 54
Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90
uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

Första advent
LENHOVDA
27/11 Familjemässa kl. 11.00
Församlingens körer, Linda Klasson, trumpet.  
Solist: Markus Kroon

NOTTEBÄCK
27/11 Adventsgudstjänst kl. 16.00 
för stora och små i Kyrkan
Kyrkokören, barngrupper och Peter Sandell, trumpet

ÅSEDA
27/11 Adventsgudstjänst kl. 16.00 
för stora och små. Kyrkokören, barnkörer, grupper.  
Per Lindahl och Frank Johansson, trumpet 

ÄLGHULT
27/11 Adventsgudstjänst kl. 11.00
Kyrkokören, Silvertonen, Vox, blåsare

Lucia i Pastoratet
LENHOVDA
15/12 Luciatåg kl. 18.00
Barnkörerna i Alstermo och Lenhovda  
medverkar.

GRANHULT
11/12 Luciagudstjänst i Granhult kl. 15.00
 Med Ansgarsbarn och ungdomar

ÅSEDA
12/12 Åsedaskolans Lucia med tärnor kl 18.30
Anders Nilsson och Rosemary Karlsson

ÄLGHULT
11/12 Ljusgudstjänst med Luciatåg kl. 17.00
Barngrupper, drama. Barnkören Alstermo och Vox sjunger. 
Marlene Hammargren, sång, och Marcus Silvander, piano

Julen i ord och ton

18/12 kl. 16.00 Musikgudstjänst.  

Älghults Kyrkokör, Vox, Vox Humana, Älghult-Uppvidinge Blåsor-

kester, Attila Gracza, piano. Stipendieutdelning från Gert Lind-

grens minnesfond

Högmässa i Domkyrkan
Nyårsdagen kl. 11.00

Buss avgår från Åseda kyrka kl. 8.30, Älghults 
kyrka kl. 9.00, Lenhovda kyrka kl. 9.30 och 

Kyrkans Hus Norrhult kl. 10.00
Anmälan till expeditionen, tfn. 0474-100 00,  

senast 15 december.
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Han föddes i en liten by
Jag vet inte vem som skrivit 
berättelsen. Men den handlar 
om tron och manar oss till 
eftertanke så här i advents 
och jultid. 

Han föddes i en liten by som 
skulle ha blivit okänd för oss om 
han inte blivit född där. 
Hans föräldrar var inte rika. Pap-
pan var timmerman. Han reste 
aldrig mer än tjugo mil från sin 
födelseplats. Han blev aldrig 
kung eller makthavare. 
Han blev aldrig vald till någon 
förtroendepost i samhället.
Han skrev aldrig någon egen bok. 
Han var ingenting av det vi bru-
kar förknippa med storhet. 

Han var på så många sätt helt 
olik oss. Han ägde, till exempel, 
endast kläderna på kroppen. 
Han var tvungen att låna en slant 

när han skulle undervisa. 
Han var tvungen att låna en åsna 
för att rida in i Jerusalem. 
Han var tvungen att låna ett rum 
för att fira nattvarden med sina 
lärjungar. 
Han var tvungen att låna en an-
nan människas styrka för att bära 
sitt kors till avrättningsplatsen. 
Han var tvungen att till och med i 
döden låna en grav.
Om hans avrättning blev det 
inget TV-reportage, ingen pro-
teststorm runt om i världen, inga 
löpsedlar.
Ändå har världen aldrig riktigt 
varit densamma efter honom.
Hans kärlek har världen aldrig 
kunnat glömma.
Den har till och med förvandlat 
ett grymt, barbariskt avrätt-
ningsredskap till en symbol för 
kärlek och förlåtelse.

Det vore väl konstigt om vi inte 

hos honom kunde hämta nå-
gonting som kan hjälpa oss att 
leva tillsammans och förvandla 
mörkret på vår jord till ljus.

Med önskan om en  
välsignad årstid.
Anders Aronson, kyrkoherde

Han föddes i en liten by

Gudstjänster oktober-januari

KYRKANS HUS

24/11 Torsdagscafé  
kl. 14.00 Vi sjunger  
adventssånger med kantor 
Agneta.
5/12 Herrklubb kl. 10.30
Julavslutning
7/12 Julbord kl. 12.00
Ingen föranmälan krävs. Kostnad 
100 kronor.
10/12 Julkonsert i Kyrkan kl. 
18.00 Enghults manskör, Kyr-
kokören, Joy, Kristoffer Ahlqvist, 
trumpet, Louise Karlsson och 
Josefine Liljenrud, sång

24/12 Torsdagscafé i Kyrkans 
hus kl. 14 Adventssånger med 
kantor Agneta och Elisabeth 
Alexandersson

Fisken Internationell  
mötesplats

Tisdagar kl. 17.00-20.00 
21/12 Terminsavslutning 
med fest, kl. 16.00-20.00

SOLGÅRDEN
Sångstund 1/12, 15/12  
kl. 10.00
Julavslutning med jultårta

Nottebäck församling

ÅSEDA FÖRSAMLINGSHEM

23/11 Sopplunch  
kl. 12.00

26/11 Lunch kl. 12.00 med 
dialogprojektet
Samtal om samhälle, kultur och 
integration. Lunchen är öppen 
för alla och kostnadsfri. Med-
dela eventuell specialkost till  
lena@guldkanten.com eller på 
0708-77 61 86

Måndagscafé kl. 15.00
28/11 Advent!, 12/12 Julav-
slutning

30/11 Julbord kl. 12.00
Ingen föranmälan krävs.  
Kostnad 100 kronor.

7/12 Onsdagsträff  
kl. 14.00 ”Vi sjunger in julen” 
med kören Tonträffen från 
Växjö.

8/12 Internationell  
kvinnoträff kl. 13.30
Julavslutning

19/12 Mångkulturell  
Mötesplats kl. 17.00
Julavslutning

ÅSEDA KYRKA

7/12 Stilla ro och nära  
kl 18.30, orgelmusik, ljuständ-
ning, reflektion. Rosemary 
Karlsson,  
Anders Aronson

OLOFSGÅRDEN

Högläsning kl. 14.00 
23/11, 7/12 
Allsång kl. 10.30 
5/12, 19/12  
21/12 Julavslutning  
med tårta kl. 14.00

Åseda församling

ÄLGHULTS FÖRSAMLINGSHEM

7/12 Grötfest kl. 12.00
Istället för utdelande av julblomma, inbjuds alla över 75 år till 
Grötfest i Älghults församlingshem, inbjudan kommer per post, 
anmälan senast 1/12 till 0481-63385

Älghult församling

Lenhovda Herråkra församling

 LENHOVDA  HERRÅKRA

27/11  kl. 11.00  Familjemässa. Församlingens 
  körer, Linda Klasson, trumpet. 
  Solist: Markus Kroon
4/12  kl. 11.00  Högmässa i Herråkra
11/12  kl. 11.00  Högmässa. Vuxen- och barn- 
  grupper medverkar
15/12  kl. 18.00  Luciatåg. Barnkörerna i Alster-
  mo och Lenhovda medverkar
18/12  kl. 11.00  Musikgudstjänst. Julmusik, 
  barnkören
24/12  kl. 17.00  Julbön. Kyrkokören, solister, 
  Selma Svahn, Jimmy Lönnetun
25/12  kl. 07.00  Julotta i Herråkra. Damkören
26/12  kl. 11.00  Högmässa. Musiker, Elvira och  
  Hilda Svensson Ronge och  
  Simon Berg
31/12  kl. 16.00  Nyårsbön. Markus Kroon, sång, 
  Maria Ingemarsson Berg, orgel 
  och piano
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Familjegudstjänst. Familjefest, 
  barnkör, kyrkokör, barngrupper
8/1  kl.11.00  Högmässa
15/1  kl. 16.00  Gudstjänst
22/1  kl. 11.00  Högmässa
27/1  kl. 19.00  Musikgudstjänst. Kvartett vid 
  tidens ände. Förintelsens 
  minnesdag
29/1 kl. 16.00  Gudstjänst

  NOTTEBÄCK

27/11  kl. 16.00  Adventsgudstjänst för stora 
  och små i Kyrkan, kyrkokören, 
  barngrupper, Peter Sandell,  
  trumpet
4/12  kl. 16.00  Gudstjänst i Kyrkans hus, Anna 
  Bergqvist och Åsa Stenquist, 
  sång
6/12  kl. 17.30  Taizémässa i Kyrkans hus
10/12  kl. 18.00  Julkonsert i Kyrkan, Enghults  
  manskör, Kyrkokören, Joy
11/12  kl. 15.00  Luciagudstjänst i Granhult. 
  Ansgarsbarn och ungdomar
18/12   Se Åseda
24/12  kl. 11.00  Samling vid krubban i 
  Kyrkans Hus
24/12  kl. 23.30  Julnattsmässa i Granhult, Martin 
  Ståhl, trumpet
25/12  kl. 11.00  Juldagsgudstjänst i Kyrkan, 
  Kyrkokören
26/12  kl. 16.00  Julens psalmer och sånger i 
  Kyrkan, Anders Nilsson, sång, 
  Martin Ståhl, trumpet
31/12  kl. 16.00  Nyårsbön i Granhult, 
  Inger Sand, sång
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Ljusgudstjänst i Kyrkan, Jenny, 
  Mats och Frida Förster, sång 
  och musik
8/1  kl. 16.00  Taizémässa i Kyrkans hus
15/1  kl. 11.00  Högmässa i Kyrkan
22/1  kl. 16.00  Gudstjänst i Kyrkans hus
29/1  kl. 11.00  Högmässa i Kyrkan

  ÅSEDA

27/11  kl. 16.00  Adventsgudstjänst för stora och 
  små. Kyrkokören, barnkörer, 
  grupper. Per Lindahl och Frank  
  Johansson, trumpet
4/12  kl. 11.00  Högmässa. Anna Bergqvist och  
  Åsa Stenquist, sång.
11/12  kl. 15.00  Se Nottebäck
12/12  kl. 18.30  Åsedaskolans Lucia med tärnor,  
  Anders Nilsson och Rosemary  
  Karlsson
14/12  kl. 18.30  Veckomässa
18/12  kl. 18.00  Julen sjunges in. Kyrkokören,  
  Åsedablåsarna, Ulla Klint 
  Arvidsson, piano
24/12  kl. 11.00  Samling vid krubban. Katharina  
  Moberg, sång
25/12  kl. 07.00  Ekumenisk julotta. Kyrkokören,  
  Åsedablåsarna
26/12  kl. 16.00  Gemensam musikgudstjänst i  
  Nottebäck
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Ljusgudstjänst. Kyrkokören
8/1  kl. 11.00  Högmässa
15/1  kl. 16.00  Gudstjänst
22/1  kl. 11.00  Högmässa
29/1  kl. 16.00  Gudstjänst

  ÄLGHULT

27/11  kl. 11.00  Adventsgudstjänst. Kyrkokören,  
  Silvertonen, Vox, blåsare
27/11  kl. 16.00  Ekumenisk gudstjänst i Alster-
mo   missionskyrka. Kyrkokören, Vox
4/12  kl. 16.00  Högmässa
11/12  kl. 17.00  Ljusgudstjänst med Luciatåg,  
  barngrupper, drama. 
  Barnkören Alstermo och Vox  
  sjunger, Marlene Hammargren,  
  sång. Marcus Silvander, piano
18/12  kl. 16.00  Musikgudstjänst. ”Julen i ord  
  och ton ”Älghults Kyrkokör,  
  Vox, Älghult-Uppvidinge 
  Blåsorkester, Attila Gracza,  
  piano
24/12  kl. 11.00  Samling vid krubban, Sång av  
  systrarna Bennesved.
24/12  kl. 17.00  Julbön, Sophie Gustavsson,  
  David, Isak och Elisabeth  
  Ernstig, sång, violin, piano
25/12  kl. 07.00  Julotta i Fröseke, Kyrkokören
26/12  kl. 11.00  Gemensam högmässa i 
  Lenhovda
1/1  kl. 11.00  Högmässa i Växjö Domkyrka 
6/1  kl. 16.00  Trettondagsmusik med ung- 
  domskören Vox och Sång-
  gruppen Vox Humana; Annica  
  Cronholm, Ulrika Lindberg, Calle  
  Haglund och Kent Lindgren.
8/1  kl. 16.00  Gudstjänst 
15/1  kl. 11.00  Högmässa
22/1  kl. 16.00  Gudstjänst
29/1  kl. 11.00  Högmässa

Födelsedagsfester i  
Nottebäck och Åseda
I pastoratet har de församlingsbor 
som fyller 80, 85 och 90+ under året 
firats med stora fester.

Församlingarna tillsammans med försam-
lingsråden stod för inbjudningarna. Det 
bjöds på god mat och tårta. I Nottebäck 
och Åseda förhöjdes stämningen yt-
terligare av bygdens kände son Thorleif 
Torstensson som underhöll med gamla 
godingar.

LENHOVDA KYRKA

30/11 Lunchmusik,  
kl. 12.00 Nordiska toner i 
adventstid för orgel. Vi inleder 
med en kort middagsbön. Efter 
musiken finns möjlighet att 
stanna kvar på en smörgås med 
kaffe. Kostnad 20:-  
Uppvidinge Vokalensemble 

FÖRSAMLINGSHEM

14/12 Onsdagsträffen  
kl. 12.00
Lunch och gemenskap. Julbord 
och underhållning,  
anmälan till 0474-484 90 
senast 7/12.

Julfest för frivilligarbetare
Onsdag 14/12 kl. 15.00, Åseda församlingshem  
Välkomna alla frivilligarbetare i Åseda och Nottebäcks  
församlingar på julfest.

Anmälan senast den 7/12 till Siv-Britt Zaar, tfn. 0474- 71581 
eller Gunilla Bokor tel. 0474-12452.

John Rutters Requiem. Söndagen efter alla helgons dag den 6 november framförde körer från Len-
hovda-Herråkra, Älghult och Nottebäck, med hjälp av solist Cecilia Alrikson, John Rutters Requiem för en 
andäktig publik. Dirigent var Maria Ingemarsson Berg. (Fotograf: Stefan Andersson)

 Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på vår webbsida: www.svenskakyrkan.se/uppvidinge                                                                                  Gemensam informationsannons från församlingarna i Uppvidinge pastorat publiceras varje månad i Uppvidinge Tidning.


Klipp ut & spara annonsen

UPPVIDINGE

VÄLKOMNA TILL FÖRSAMLINGARNA 
I UPPVIDINGE PASTORAT!

Lenhovda-Herråkra  –  Nottebäck  –  Åseda  –  Älghult

Lenhovda-Herråkra församling
Församlingsrådets ordförande, 
Frida Öhman, 0706-383037
Komminister Lói Stefánsson, 0474-484 91 
Diakon Sandra Gustavsson  0481-63385
Kantor Maria Ingemarsson Berg, 0474-48492
Församlingspedagog Eva Lund 0474-48495

Nottebäck församling
Församlingsrådets ordförande, 
Anita Nyström, 0703-435159
Kyrkoherde Anders Aronson, 0474-12466
Diakon Gunilla Bokor, 0474-12452
Kantor Agneta Preifors Ståhl, 0474-12467
Församlingsassistent  Inger Sand, 0474-12461

Åseda församling
Församlingsrådets ordförande, 
Lena Karlsson, 0708-771522
Kyrkoherde Anders Aronson, 0474-12450
Diakon Gunilla Bokor, 0474-12452 
Kantor Rosemary Karlsson, 0474-12455
Pedagog Catarina Fondén, 0474-12456
Assistent Sally Svensson, 0722-368428

Älghults församling
Församlingsrådets ordförande, 
Benny Jarhall, 0706-020691
Präst Johan Lindstrand 0481-630 01 
Diakon Sandra Gustavsson  0481-63385
Kantor Elisabeth Ernstig, 0481-63560
Vik. Församlingsassistent  
Jeanette Norrby, 0481-63025

Kontaktuppgifter till våra församlingar i Uppvidinge pastorat Pastorsexpedition
0474-100 00
uppvidinge.pastorat@ 
svenskakyrkan.se

Fastighets- och Kyrko-
gårdsförvaltning

Fastighetsförvaltning, 0474-124 54
Kyrkogårdsförvaltning 0474-484 90
uppvidinge.krg@svenskakyrkan.se

Första advent
LENHOVDA
27/11 Familjemässa kl. 11.00
Församlingens körer, Linda Klasson, trumpet.  
Solist: Markus Kroon

NOTTEBÄCK
27/11 Adventsgudstjänst kl. 16.00 
för stora och små i Kyrkan
Kyrkokören, barngrupper och Peter Sandell, trumpet

ÅSEDA
27/11 Adventsgudstjänst kl. 16.00 
för stora och små. Kyrkokören, barnkörer, grupper.  
Per Lindahl och Frank Johansson, trumpet 

ÄLGHULT
27/11 Adventsgudstjänst kl. 11.00
Kyrkokören, Silvertonen, Vox, blåsare

Lucia i Pastoratet
LENHOVDA
15/12 Luciatåg kl. 18.00
Barnkörerna i Alstermo och Lenhovda  
medverkar.

GRANHULT
11/12 Luciagudstjänst i Granhult kl. 15.00
 Med Ansgarsbarn och ungdomar

ÅSEDA
12/12 Åsedaskolans Lucia med tärnor kl 18.30
Anders Nilsson och Rosemary Karlsson

ÄLGHULT
11/12 Ljusgudstjänst med Luciatåg kl. 17.00
Barngrupper, drama. Barnkören Alstermo och Vox sjunger. 
Marlene Hammargren, sång, och Marcus Silvander, piano

Julen i ord och ton

18/12 kl. 16.00 Musikgudstjänst.  

Älghults Kyrkokör, Vox, Vox Humana, Älghult-Uppvidinge Blåsor-

kester, Attila Gracza, piano. Stipendieutdelning från Gert Lind-

grens minnesfond

Högmässa i Domkyrkan
Nyårsdagen kl. 11.00

Buss avgår från Åseda kyrka kl. 8.30, Älghults 
kyrka kl. 9.00, Lenhovda kyrka kl. 9.30 och 

Kyrkans Hus Norrhult kl. 10.00
Anmälan till expeditionen, tfn. 0474-100 00,  

senast 15 december.
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Din leverantör av Värme i Lenhovda

FJÄRRVÄRME
I LENHOVDA

Värme av 100% bioenergi från Småland
Enkel skötsel och varmvatten för alla i familjen

Trygghet i många år • Nyckelfärdig installation

OFÖRÄNDRAT ENERGIPRIS
HELA 2017 FÖR VILLAKUNDER

Adven Värme AB, Vagnvägen 13, Lenhovda • Tfn Bengt 070-539 49 19, Håkan 070-248 56 92
LENHOVDA  Järnvägsgatan, 0474-216 61, Vard 8-17, Lörd 9-13
ÅSEDA  Järnvägsgatan, 0474-556 70, Vard 8-12,  13-17

PASSA PÅ!

Erbjudandena gäller till 161223. Reservation för slutförsäljning 
och ev tryckfel.

Talgbollar hink
95 g. 55-pack. Ord pris 139,-

99,-    SPARA 40,- 

55 st

12 kg

50,-
RABATT 3,5 kg

30,-
RABATT

Katty Nyttiga Bitar
3,5 och 12 kg. Svensklagat torr- 
foder med nyttiga bitar och 
hög smaklighet.
Ord pris 3,5 kg 149,-
Ord pris 12 kg 359,-

Svensktillverkat

Adventskransar
Finns i Lenhovdabutiken

från  99,-  
Mer julblommor finns i vår 
butik i Lenhovda.

Andreas Linnér, en ung företagare med framtidsvisioner.

Ägarbyte på Trafikbutiken
Trafikbutiken i Lenhovda har bytt ägare och det 
är Andreas Linnér, född och uppvuxen i Len-
hovda, som tagit över verksamheten efter den 
förra ägaren.

Andreas Linnér, från Lenhov-
da, är sedan maj en Braåsbo, 
men arbetet har han kvar i Up-
pvidinge. Han gick ellinjen på 
gymnasiet men insåg snabbt 
att han var mer intresserad av 
handel och administration. I 
maj 2015 började han att som-
mararbeta på Trafikkiosken i 
Lenhovda och när ägaren Ca-
rina Johansson funderade på 
att sälja företaget förlängdes 
Andreas tjänst som butiksans-
varig och ett övertagande föll 
sig sedan naturligt. 

Att starta eget företag när man 
är 21 år gammal kan vara tufft 
men Andreas tvekade aldrig.
-Nej, jag kan ju verksamheten 
vid det här laget och har även 

fått ta del av siffrorna innan 
jag bestämde mig. Mina föräl-
drar, Hans -och Lena Anders-
son, ställde upp med lån till 
förvärvet och de är ett stort 
stöd, berättar Andreas Linnér.
Störst kundunderlag är det 
naturligtvis under sommarh-
alvåret, då trafiken till Öland 
ökar, men det finns även mån-
ga stamkunder som kommer 
förbi på käk eller en fika under 
vinterhalvåret.
-Vi har en bake off-ugn och 
bakar varje dag frallor, kanel-
bullar, wienerbröd och nu även 
lussebullar. Det gör att många 
kommer förbi på en kopp kaffe 
och fika, berättar Andreas, som 
även erbjuder en lunch- och 
kvällsmeny med korv och ham-

burgare.
Planer finns att utöka server-
ingen och diskussioner pågår 
med fastighetsägaren Niklas 
Kjellsson.
-Vi har pratat om att öppna 
upp med fönster mot vägen 
och att bygga om så det blir en 
mysigare kaffe- och matserver-
ing med möjlighet att erbjuda 
uteservering till sommaren, 
berättar Andreas, som har mån-
ga framtidsplaner och visioner.
Trafikbutiken är ett café och 
gatukök med traditionellt ki-
osksortiment av godis, dricka, 
tidningar och tobak. De erb-
juder även biltillbehör. 

Till sin hjälp har Andreas Len-
hovdakillen Johnny Gustafs-
son, som arbetar som anställd. 
Både Andreas och Johnny 
tycker att det är viktigt att hålla 
servicen uppe på orten och de 
hälsar alla välkomna till Trafik-
butiken!

Ulrika tipsar om julens belysning
Elteam Svensson i Lenhovda har blivit välkän-
da för sitt breda sortiment av belysning till ad-
vent och jul. Vi bad Ulrika Kinhamer om några 
trendtips.

De tre starkaste trenderna är 
vitt eller svart med mässings-
detaljer, mässing och synliga 
glödtrådar i ljuskällan. En ny-
het i år är en granbelysning 
som istället för en enda lång 
tråd består av en toppring som 
man trär över grantoppen, se-
dan hänger belysningstrådarna 
fritt från ringen, vilket gör det 
enklare att dekorera granen. 

Belysningen finns i varmvit el-
ler i amber, en nyhet som ger en 
varmare gul ton.

Vad gäller stjärnor och ljuss-
takar är det enklare och mod-
ernare design med renare lin-
jer, inte så mycket krusiduller. 
Pappersstjärnan har tappat 
mark och istället ser vi mer trä 
och metall. Många använder 

stjärnor och ljusstakar en längre 
tid än bara över advent och jul 
och en del har dem som inredn-
ingsdetalj hela året. 

Jag tror personligen att krom 
kommer att bli nästa stora 
trend, både som detaljer och 
som helkrom. Det kommer till 
våren och kommer definitivt 
vara stort till nästa jul.
Vad gäller utebelysning finns 
det en rad olika slingor och sys-
tem för att lysa upp altaner och 
trädgårdar. Boka gärna en av 
våra elektriker för installation 
av uttag utomhus.

Ulrika Kinhamer tipsar om trendig belysning till jul.
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Storgatan 45, 360 73 Lenhovda. Telefon 0474-203 62
VITVAROR • HEM-EL • BELYSNING

Julklappstips!
LIGHTBOX
NU 149:-
LED-tavla med 90 bokstäver

ord pris 299:- 
Obs! Begränsat antal,

först till kvarn!

ADVENTSLJUSSTAKE
NU 299:-
7-armad, ord pris 399:-

SKYLTSÖNDAGEN
27/11 ÖPPET

mellan kl. 15.00-18.00
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0LÅT OSS BJUDA PÅ JULSTÄMNING

JULSKYLTNING 27/11
BOKA PLATS TILL JULPYSSEL MED OSS 14/12 KL. 18-20

Trafikbutiken i Lenhovda
Romarliden 10, Lenhovda • Tel: 0474-200 05
ÖPPET: Mån-Fre 8:00 - 18:00 • Lör-Sön 9:00 - 18:00

LENHOVDA
Tel 0474 - 202 00

Öppet alla dagar 08-20
NI HITTAR OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK!

65  00
   /2st

KAFFE
Gevalia 450-500 gr

Trevlig advent! 
önskar Anders med personal

10  00
+ pant/st

JULMUST
Apotekarnes 1,4 liter

Max 2 st/hushåll
JULSTJÄRNA 

grenad 25:-
/st

Skyltsöndag & Julbasar
   i Lenhovda 27/11 kl 15.00-18.00

Julskyltning och julbasar i Lenhovda

KLAPPAR 
FÖR ALLA!

KAMPANJ
t.o.m 18/12

Julbelysning
Elverktyg

Hushållsapparater
Vinterkläder
Fritidsprylar

Lafayette Micro5
TILLBEHÖR PÅ KÖPET

(värde 500:-) 

Jaktkläder Swedteam
15-25 % RABATT 

(gäller ord. pris, min 1000:-)

VI HAR ÖPPET
SKYLTSÖNDAGEN

kl 15.00-18.00

Julbasar
i Borgen

Lenhovda            .

SÖNDAG 27/11 kl. 15.00-18.00
 Försäljning av hantverk m.m.  •  Lotterier 

Ka�e & bröd till självkostnadspris
 kl. 15.30 Lenhovda kyrkokör underhåller

kl. 17.00 Kröning av årets Eldsjäl i Lenhovda
kl. 18.00 Prisutdelning Julrundan

 JULRUNDA BLAND BUTIKERNA
Tävla om �na priser från butikerna – hämta din 
talong på ICA, Coop och Borgen. Gå runt bland 

butikerna och deras skyltfönster, samla tal, summera 
och lämna in talongen i Borgen, senast kl. 17.30. En 
del butiker har även extraöppet med erbjudanden!

Välkomna! Föreningen Borgen

...

På söndag blir det full aktivitet i Lenhovda. Butik-
erna har julskyltning och flera av dem har även 
söndagsöppet med specialerbjudanden. Det blir 
en julrunda genom samhället med olika tal i bu-
tiker och skyltfönster samt stor julbasar i Borgen. 
Årets eldsjäl kommer att presenteras och det 
finns även tillfälle att rösta fram årets lucia.

Julskyltningen i Lenhovda är ett 
perfekt tillfälle för alla ortsbor 
och hemvändare att träffas och 
mingla. Precis som traditionen 
bjuder har butikerna julskyl-
tat och flera av dem har även 
söndagsöppet. Det blir även 
tipspromenad på samhället och 
julbasar i Borgen. 
-Att hålla julbasar i Borgen är 
en gammal tradition som vi åter-
upplivade förra året. Det blev 
mycket uppskattat och även i 

år kommer Borgen att fyllas 
med julstämning, hantverks-
försäljning, musik, lotterier och 
kaffedoft. Det blir ett 25-tal ut-
ställare och vi kommer även att 
gästas av Lenhovda kyrkokör 
under ledning av kantor Marie 

Ingemarsdotter, berättar May-
Louise Carlsson.Under hösten 
beslutades även att utnämnin-
gen av Årets Eldsjäl i Lenhovda 
skulle flyttas från höstfesten till 
julskyltningen. Intresset har varit 
större än någonsin.
-Ja, det är jätteroligt! Vi har fått 
in rekordmånga nomineringar, 
såväl i antalet röster som i anta-
let föreslagna personer, säger 
May-Louise Carlsson, efter att 
tillsammans med ytterligare 
en person ha sammanställt och 
räknat rösterna.
På söndag avslöjas det vem som 
blir Lenhovdas åttonde eldsjäl.

Lenhovda

Vi har all 
den goda 
maten

till advent! 
VÄLKOMNA IN!
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Att arbeta aktivt med 
miljöfrågor är en själv-
klarhet på föräldra-
kooperativet Juvelen 
i Lenhovda. För ett år 
sedan fick de sin 
första Grön Flagg- 
certifiering och i  
slutet av juli fick de 
sin andra certifiering. 

-Vi har alltid arbetat med 
miljöfrågor och blev 
uppmärksammade med 
Uppvidinge kommuns 
miljöpris 2003. Det här med 
Grön Flagg har funnits i 
tankarna länge men vi var 
rädda för att det var mycket 
pappersarbete, berättar 
Pernilla Törner, som menar att 
det därför tog ända till förra 
året innan de vågade ansöka.

I november förra året fick de 
sin första certifiering och i juli 
var det dags för den andra.
-Under den första perioden 
arbetade vi mycket med 
ekologisk mat, nu har vi 
utökat med en helvegetarisk 
dag. Även återvinningen har 
vi ökat, tidigare var det bara 
papper, nu sorterar vi och 
återvinner allt, även metall, 
berättar Pernilla.
Det finns ett Grönt flaggråd 
med barnen och de är högst 
involverade och aktiva i 
arbetet. Tanken på en hållbar 
miljö löper som en röd tråd 
genom hela verksamheten. De 
sparar vatten, återbrukar och 
skapar nya föremål av sådant 
som skulle slängas, odlar 
egna groddar och grönsaker 
och de arbetar mycket med 
värdegrunder, livsstil och 
hälsa. 

-Ja, när det gäller hälsa 
handlar det om allt från hur 
man ska vara som vän till att 
lära sig äta mer grönsaker 
och nyttig mat, säger Pernilla, 
som även berättar att barnens 
vilostunder sker utomhus i den 
friska luften.

Malin Nilsson, som tidigare 
var kock på Kosta Boda Art 
Hotel, bytte restaurangköket 
till förskolan Juvelen. 
-Det är fantastiskt roligt att 
arbeta med barnen, säger 
Malin, som brinner för 
uppgiften. Hon lagar allt 
från grunden, bakar, saftar 
och syltar. Hon har gått flera 
kurser inom måltidspedagogik 
och tror på att göra nyttig 
mat till något roligt och 
lustfyllt. Malin serverar alltid 
flera olika sorters sallad och 
råkost och har introducerat 

veckans grönsak som även 
används i pedagogiken. Är 
det exempelvis selleri en 
vecka lagar Malin olika rätter 
med selleri som grund och 
förskollärare använder det som 
tema även i undervisningen 
och låter barnen göra 
selleritryck.
En sak är klar och det är att 
barnen numera älskar bönor, 
groddar, kikärtor, råkost och 
sallad.
- Barnens favoritmellanmål är 
”håriga mackan”, då sätter vi 
fram olika grönsaker, groddar 
och råkost i olika format. 
De får sedan skapa en egen 
smörgås med målet att det ska 
se ut som en gubbe med hår. 
På så sätt äter de flera olika 
grönsaker och provar även 
sådant som de normalt inte 
skulle våga. Det kan vara oliver 
till ögon och alfalfagroddar 

till hår, berättar Malin, som 
anser att mat ska vara både 
aptitligt och näringsrikt. Allt 
från upplägg och servering 
till smak och innehåll är av 
vikt och ingenting lämnas åt 
slumpen – eller slängs.
-Vi tar inte mer än vi äter upp 
och eventuella rester används 

till mellanmål och andra 
måltider. Överbliven kokt 
potatis kan rivas och användas 
i brödbaket, grönsaker kan 
bli smoothies och rester kan 
förvandlas till goda gratänger, 
menar Malin, som berättar att 
de i stort sett inte har något 
matsvinn längre.

Med miljö, hållbarhet och 
sund mat i fokus

Femteklassare lär sig mer om frukt och grönt

Femteklassarna från Åsedaskolan fick för någon vecka sedan lära sig mer om 
frukt och grönt. Lärare Linda Strömqvist följde med eleverna i klass 5a och 5b 
till ICA Nära i Åseda, där Karin Hultman och Karita Lundh visade och berättade 
om olika grönsaker under temat ”Kompis med kroppen”.
-Barnen får lära sig mer om frukt och grönsaker, de får provsmaka och vi pratar 
även om vikten av bra sömn och sund mat, berättar Linda Strömqvist.

Föräldrakooperativet Juvelen har fått sitt andra certifikat inom Grön Flagg. Här visar de en koja de byggt av återbruksmaterial.
Kocken Malin Nilssons håriga mackor har gjort succé hos bar-
nen. Blir det mat över någon dag använder hon resterna till 
goda gratänger och sallader.  När Uppvidinge Tidning var på 
besök var det ”restfest” och såväl barn som föräldrar och per-
sonal lät sig väl smaka. Konserver och förpackningar återan-
vänds som krukor för grodd- och grönsaksodling.
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När Uppvidinge Tidning var 
på besök hade förskoleklas-
sen och klass ett en gemensam 
lektion för att lära sig mer om 
Alfred Nobel och det årliga 
firandet till hans minne. Al-
stermoskolan har som tradi-
tion att anordna en Nobelfest 
vartannat år med festmiddag, 
prisutdelning och ceremonier 
under dagen. Den 8 december 
går den efterlängtade festen av 
stapeln, då alla elever får klä 
sig till fest och bli serverade en 
trerättersmiddag under både 
pompa och ståt.

Ett firande som redan gått av 
stapeln är ”Grön Flagg” som 
i år fyller 20 år, dagen firades 
med en ekologisk middag den 
10 november. Alstermoskolan 
är den enda Grön flagg-certi-
fierade skolan i Uppvidinge 
och samordnare Benny Jarhall 
berättar att det finns ett elev-
råd som driver och ansvarar 
för verksamheten med hållbar 
utveckling i det dagliga skol-
arbetet. Det kan vara att hålla 
rent och fint i korridorerna, 
att sortera papper och avfall, 
ordna batterijakt samt att delta 
i skräpplockardagar.

Att engagemanget och trivseln 
är hög på Alstermoskolan går 
inte att ta miste på. På skolgår-

den är det full fart med bus och 
lek. Vi träffar Annie Fransson 
och Ellen Pedersen från klass 
6, i pulkabacken.
-Vi trivs jättebra! Det bästa är 
att det är så snälla människor 
här på skolan och snälla lä-
rare. Vi får många nya vänner 
från andra länder och lär oss ta 
hand om varandra, det är jät-
teroligt, säger tjejerna innan de 
ger sig upp i backen igen.

Alstermoskolan har en hög an-
del elever med annat moders-
mål än svenska och nära ett 
tjugotal nationaliteter finns re-
presenterade. Det som många 
kanske hade sett som ett pro-
blem ser både elever och lärare 
som en fördel. Det ökade elev-
antalet hjälper till att utveckla 
skolan på orten och samman-
hållningen är god.
-Vi hade tidigare en separat 
klass för nyanlända men det 
skapade en känsla av ”vi och 
dom” samtidigt som vi såg att 
det tog lång tid för barnen att 
lära sig svenska, berättar lärare 
Lisette Bergquist, som tror att 
social samhörighet är ett nyck-
elord i lärandet.
Alstermoskolan gick för två 
år sedan över till integrerade 
klasser och blev något av en 
föregångare för andra skolor i 
Sverige.

-Vår satsning på integrerade 
klasser har slagit mycket väl 
ut. Det har blivit en helt annan 
sammanhållning på skolan och 
vi ser också att de utomrikes-
födda eleverna lär sig svenska 
språket mycket, mycket for-
tare. 

Att vara en skola på 160 elever, 
varav mer än hälften har ett an-
nat modersmål än svenska och 
flera är asylbarn, ställer stora 
krav på personalen men trots 
att det är resurskrävande ses 
det som en positiv utmaning 
som genererar kreativt tänkan-
de och vidareutveckling.
-Det är både stimulerande och 
kompetenshöjande, menar 
Frida Karlsson, som är inte-
grationsansvarig samt lärare 
i svenska som andraspråk på 
Alstermoskolan.
Det är Frida som först tar emot 
de nya eleverna och gör en be-
dömning av deras kunskapsni-
vå. Under de två första veckor-
na går de en förberedelsekurs 
där de får veta vilka regler som 
finns på skolan och de får även 
lära sig mer oskrivna normer 
om hur man ska uppträda och 
vara en god kamrat. Därefter 
placeras de ut i de ordinarie 
skolklasserna.

För att klara av den ökade be-
lastningen och behålla ett bra 
lärande har de använt ersätt-
ningen från Migrationsverket 
till att nära dubblera persona-
len och lärartätheten, vilket 
höjer kvaliteten för alla elever.
-Det är alltid minst två lärare 
på alla lektioner och vi har 

dessutom hjälp av sex stu-
diehandledare som finns som 
stöd. Den ökade lärartätheten 
gagnar samtliga elever, oavsett 
bakgrund, och för dem som 
har lite svårare i skolan finns 
idag mer hjälp att få än tidi-
gare. Vi är noggranna med att 
vid sidan om den ordinarie un-
dervisningen även ge samtliga 
elever individuellt anpassade 
utmaningar och delmål som 
sporrar till fortsatt utveckling, 
oavsett var på kunskapsstegen 
eleven befinner sig, säger rek-
tor Rolf Bonnevier.

Att skolan har fler lärare an-
ställda verkar utvecklande 
även för personalen.
-Ja, vi kan bolla och diskutera 
tankar och lär oss mycket av 
varandras kunskap och erfa-
renheter. Sammanhållningen 
är mycket god och vi hjälps 
alltid åt att lösa dagen och 
täcker upp för varandra om 
någon behöver vara ledig el-
ler behöver hjälp med enskilda 
lektioner, säger Carola Ther-
ner, som även tycker att det är 
skönt att ha en rektor som finns 
på skolan och är väl insatt i 
den dagliga verksamheten.

Efter att ha varit på Alster-
moskolan en förmiddag kan 
vi konstatera att den välkända 
”Alstermoandan”, som be-
skrivs inom näringslivet och 
idrotten med stark samman-
hållning och vi-känsla samt 
en positiv och okuvlig framå-
tanda, även finns bland rektor, 
personal, elever och barn i för-
skolan och skolan.

Alstermoskolan övar inför 
årets Nobelfirande
Alstermoskolan förbereder sig nu för fullt inför 
årets stora fest, som hålls till minne av Alfred 
Nobel. För Alstermoskolan har det blivit en tradi-
tion att vartannat år hålla en stor Nobelfest på 
skolan. Några elever har varit med förut men för 
många elever blir det premiär.

Mathilda Alvarsson, lärare svenska/SO klass 6 planerar lektion.

Annie Fransson och Ellen Pedersen i pulkabacken.

Lärare Ulla Jonsson gick i Alstermoskolan som barn.

Vilgot Jonsson på välskrivning.

Frida Karlsson, integrationsansvarig

Ture Edin trivs på Alstermoskolan.

Maher Ammar, studiehandledare.

 Iman Fayad hjälper Mohamed Jabra med en uppgift.

Carola Therner, lärare.                          Mattjejerna Ann Karlsson och Monalill Bohman.

Filippa Schutzberg får hjälp av Benny Jarhall.                                 Lisette Bergquist delar ut nya uppgifter under dagens lektion.                                                   Anette Lindberg, lärare.                                     Khadija Omar och Mawi al Saffar på dagens engelskalektion.                       

Rolf Bonnevier välkomnar till Alstermoskolan.



A 22        UPPVIDINGE TIDNING – i brevlådan & på nätet            NOVEMBER 2016     www.uppvidingetidning.se

HEMBYGDSGÅRDEN i ÄLGHULT

Lördag 26/11 kl. 15.00
Julkaffe i Hältekärrstugan  •  Jultombola

Tomtemor berättar och bjuder på glögg i Högeråsstugan
Älghultskrönikan och vår egen sockenkalender

Försäljning av bl. a. stenugnsbakade limpor, ost, ostkaka, 
knäckebröd och annat bakat  •  Julsenap

Julkärvar, törebuntar, fågelbord och holkar
Selmas lamm • Ahls, Stens & Nässjö charkuterier 

Biodlarföreningen säljer honung, ljus m.m.
Fröknäcke & Hemstöpta ljus • Elkes marmelad

Isterband från Gullaskruvs delikatesser  •  Korv med bröd!

Hjärtligt välkomna
Älghults Sockens Hembygdsförening

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

JUL
  marknad

GAMMALDAGS JULSTÄMING

www.bergfeldts.com
ÄLGHULT 0481-630 70, VÄXJÖ 0470-249 10, ALSTERMO 0481-617 05

Since 1937

Vi har lyssnat...
Uppvidinge behöver fler frisörer.
Därför utökar vi med fler tider till er alla.

Boka din tid när det passar dig.
Ring oss eller boka din tid
dygnet runt på vår hemsida.

Nu finns det 
fler tider.

Välkommen att 
boka din tid 

hos oss!

Välkomna in! Anette, Linda & Viktoria, Lenhovdav. Älghult. Tel 0481-631 10. 
Begr.byrån övr tider 070-634 79 97. Öppet månd-fred 10-17:30, lunch 13-14, lörd 09-13

Anettes Blommor & Begravningsbyrå

Vi har julens blommor, arrangemang, dörrkransar, 
decembertävling och mycket mer som hör julen till...

Fredag 16/12 Julmys i Älghult
extraöppet till kl. 20.00

Traditionell julmarknad i Älghult
På lördag slås portarna upp till den årliga 
julmarknaden i Älghults hembygdspark. Efter-
frågan på föreningens egenproducerade delika-
tesser brukar vara stor och föreningen har som 
vanligt både bakat och ystat inför helgen.
 
Älghult sockens hembygds-
förening har haft julmarknad 
i hembygdsparken sedan 1998 
och de har blivit kända för 
att satsa mer på kvalitet än 
kvantitet. Efterfrågan på före-
ningens stenugnsbakade bröd, 
goda knäckebröd, hemystade 
ostar och andra delikatesser 
är stor och ett 40-tal ostar och 
drygt 100 limpor finns som 
brukligt till försäljning. 
Flera lokala försäljare kom-
pletterar med honung, korvar 
och andra delikatesser samt 
hantverk från bygden och det 

finns även nytryckta exemplar 
av årets kalender och krönika.
Hembygdskalendern har 
bilder från bygden och den 
73:e årgången av hembygd-
skrönikan bjuder som vanligt 
på hundratals sidor fyllda med 
lokala anekdoter, reflektioner, 
personporträtt och hembygd-
shistoria.
Handelsboden, Fridhemsla-
dugården, Högeråsstugan, 
Hältekärrstugan och förenings 
museum håller öppet och det 
blir gott om aktiviteter och jul-
stämning i parken. En uppskat-

tad tradition är att träffa tomte-
mor och lyssna på hennes 
högläsning och berättande i 
Högeråsstugan.

Älghults Hembygdsförening 
anordnar kurser i mathant-
verk och försöker aktivt sprida 
kunskap till den yngre gen-
erationen om svunna tiders 
hantverk och bygdens histo-
ria. Tredjeklassarna i Alster-
moskolan har bland annat varit 
på besök under hösten och fått 
lära sig att göra smör, baka 
knäckebröd, tvätta på gammalt 
vis och se hur man klyver ved 
för hand.
-Det är viktigt för oss att dela 
med oss av den historiska 
kunskap som finns bevarad 
och det gör vi med hjälp av 
vårt museum, vår fantastiska 
krönika, olika mat- och hant-
verkskurser samt genom att er-
bjuda studiebesök. Vi är ett så 
himla bra gäng, där alla hjälps 
åt, det gör att vi kan vara en 
aktiv hembygdsförening med 
många visioner och idéer, 
menar Rolf Wilhelmsson, ord-
förande i föreningen. 

Massor av 
Julklappstips 
i butikerna!

 OBS! Missa
 inte butikernas
JULMYS 16/12 

kl.18-20

Varmt välkomna!

Julstämning i Älghult & Alstermo

Ljusträdständning 
På söndag, den första advent, blir det sedvan-
lig ljusträdständning i Alstermo. Samhällsföre-
ningen tänder det vackra trädet och bjuder alla 
på glögg och pepparkakor.

-Vi har ingen hemmamatch 
i handbollen på söndag som 
vi behöver anpassa tiden till. 
Istället har vi flyttat fram tiden 
till 17.30 för att de som vill ska 
kunna fortsätta direkt till Equ-
meniakyrkan, som har eku-

menisk adventsgudstjänst med 
besök av Älghults kyrkokör 
klockan 18.00, säger Jörgen 
Häll, ordförande i samhälls-
föreningen. Han hälsar sam-
tidigt alla varmt välkomna att 
fira advent i Alstermo

Heike firar 10 år som företagare 
I oktober var det tio år sedan Heike Müller starta-
de Heike´s Hushållsservice i Älghult. Hon flyttade 
till Sverige år 2005 och när SFI-kursen på gym-
nasieskolan ställdes in efter bara två månader 
beslutade hon sig för att starta eget företag och 
lära sig språket under tiden hon arbetade.

längre klarar av i hushållet eller 
i trädgården. Men jag har även 
yngre personer som kunder, som 
känner att de inte hinner med 
städningen och tvätten, samt ett 
par företag som anlitar mig till 
städning, berättar Heike.
Då hon arbetar själv kan det un-
der vissa perioder under året bli 
fulltecknat.
-Det är alltid jobbigt när jag får 
tacka nej till nya uppdrag eller 
när någon får vänta men under 
vissa perioder kan det bli så, 
säger Heike Müller, som kän-
ner att hennes kunder har haft 
förståelse vid de tillfällen det har 
inträffat.
-Det är helt otroligt att det redan 
har gått tio år sedan jag startade. 
Jag vill tacka alla kunder för ett 
fint samarbete och samtidigt ön-
ska fina julhelger, säger Heike, 
som ser fram emot många år till 
som företagare i Uppvidinge.

-Det var det bästa som kunde 
hända, säger Heike, som nu kan 
se tillbaka tio år som företagare i 
Sverige och Uppvidinge.
-Jag har träffat så många vänliga 
människor som har hjälpt mig 
med språket och jag är oerhört 
tacksam över att kunderna har 
gett mig förtroende så jag kunde 
bygga upp verksamheten.
Heike Müller har flyttat från 
Älghult till Alstermo men verk-
samheten är densamma. Hon 
hjälper privatpersoner med al-
lehanda hushållstjänster, allt från 
enstaka timmar och uppdrag till 

återkommande tjänster. Det kan 
vara putsa fönster, städa, byta 
glödlampor, tvätta, stryka tvätt, 
åka och handla. Många utav 
kunderna är äldre personer som 
vill ha lite extra hjälp med sådant 
som hemtjänsten inte gör och 
ibland kan det vara att bara prata 
och umgås.
-Att prata kan ibland vara lika 
viktigt som att få städat eller 
tvättat, säger Heike, som gärna 
lyssnar.
-Det känns bra att kunna erb-
juda hjälp till äldre personer 
med sådant som de själva inte 
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ÖPPETTIDER: Månd 10-18,
 Tisd-Fred 10-17 Ingen lunchstängning

LÖRDAGSÖPPET FRAM TILL JUL!
Aspvägen 11, Alstermo • Tfn 0481-61062

BUTIK - ELARBETEN - LARMINSTALLATIONER

KOM OCH FIRA ADVENT MED OSS!
- Vi hjälper dig hitta årets mest uppskattade julklappar!  •  Extraöppet! LÖRDAG 26/11 kl. 10-14 (därefter öppet alla lördagar fram till jul)

ANKARSRUM 
4.995:-
Stark klassiker i �era färger och
med många olika tillbehörspaket. 
Välkommen in för att skräddarsy 
din Ankarsrum!

5 ÅRS
garanti

Grytor och 
stekpannor
Optimera julmatstillagandet med nya 
kok- och stekkärl i aluminium eller
gjutjärn. Prisex. SKINKGRYTA 12 liter 469:-

Ps. Stekpannor i gjutjärn ger köttbullarna 
den bästa stekytan!

Självklart 
hittar du alla 
ljusslingor, stjärnor, 
lucialjus och advents-
ljusstakar hos oss! 

F R Å G A  D I N  E L E K T R I K E R  O M  B E L Y S N I N G  O C H  L A R M

HANNAS
JULKLAPPSTIPS:

CLAES
JULKLAPPSTIPS:

JONAS
JULKLAPPSTIPS:

LÖRDAGSEXTRA 26/11:

LÖRDAGSKLIPP!
JULKLAPPSTIPS OCH MASSOR

AV ADVENTSBELYSNING!!!

25% RABATT PÅ ALL
GERBERA KERAMIK fram till jul!

LÖRDAGSEXTRA
Vi bjuder på fika!

JAG FIRAR 10-ÅRSJUBILEUM
och vill till mina kunder rikta ett

STORT, VARMT TACK! 
Jag önskar er lugna adventsdagar
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 /Heike Müller
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Bergfeldts välkomnar till nyrenoverad salong
Gunilla och Greger Bergfeldt arbetar över stora 
delar av världen och under de senaste åren 
har de startat salonger även i Kalmar, Karlsk-
rona, Växjö och Alstermo. Grunden finns dock i 
Älghult och nu har salongen där renoverats och 
fått en rejäl uppfräschning.

Bergfeldts Frisörer, som idag 
drivs i tredje generationen, har 
alltid satt håret främst. Nästa år 
är det 80 år sedan mormor Aina 
och morfar Helmer startade 
frisersalong i Grönskåra och 
1984 tog dottern Lena Berg-
feldt över salongen, som då 
flyttats till Älghult. Idag drivs 
salongen av barnbarnen Guni-
lla och Greger Bergfeldt och 
är det något som löper som en 
röd tråd genom generationerna 
är det passionen för hår och 
den okuvliga viljan att ständigt 
vidareutveckla sig. Här verkar 
ingenting vara omöjligt.

Lena Bergfeldt, som idag är 73 
år, arbetar fortfarande.
-Det är så himla roligt att jobba 
och att få plocka fram kundens 
personlighet och stil, säger 
Lena, som tror att hennes driv 
och passion har ärvts från Aina.
-Jag minns att mamma och jag 
redan på 1960-talet åkte på vid-
areutbildning inom permanent 
och färg två veckor per år i 

Stockholm, vilket på den tiden 
var mycket ovanligt för en sa-
long på landsbygden, berättar 
Lena, som också var bland de 
första som utbildade sig inom 
Hårologi i Sverige och började 
använda deras miljövänliga 
produkter på salongen.
Det är väl ingen tvekan om att 
Lena Bergfeldt fört passionen 
vidare även till sina barn. Både 
Greger och Gunilla utbildade 
sig till frisörer och idag är sa-
longsnamnet känt över stora 
delar av världen. 
Greger har utbildat frisörlärare 
och frisörer inom Pivot Point 
och Gunilla är konsulent för 
Hårologi och Pivot Point, sit-
ter som vice art director i den 
internationella frisörorganisa-
tionen Intercoiffure, ICD samt 
vidareutbildar Sveriges exami-
natorer som bedömer morgond-
agens frisörer. 

Både Greger och Gunilla håller 
föredrag och utbildningar samt 
arbetar som examinatorer för 

Sveriges Frisörföretagare. 
Bergfeldts Frisörer medverkar 
dessutom ofta på visningar och 
mässor, kundkvällar och evene-
mang. Deras driv, kunskap och 
noggranna arbete har resulterat 
i en rad utmärkelser. Bara un-
der det senaste året har de blivit 
prisade som Årets Hårologisa-
long i Sverige, Årets Frisör-
företag i Sverige, Årets Företa-
gare i Uppvidinge kommun och 
Årets Hantverkare i Kalmar 
region. Nu är salongen i Växjö 
nominerad till Årets Salong 
i Växjö och Gunilla är en av 
fem finalister till Årets mest 
företagsamma i Kronoberg 
2016.

Trots utmärkelser och diplom 
är ödmjukheten stor och att 
blanda den internationella are-
nan med salongen i Älghult 
verkar inte vara några som helst 
problem.
-Vi både vill och tycker att det 
är viktigt att arbeta regelbun-
det i Älghult. Vi ska heller inte 
glömma att vi har fantastiskt 
duktiga frisörer som arbetar hos 
oss på våra salonger, poängter-
ar Greger och Gunilla. Företa-
get har idag har sammanlagt 
tio frisörer samt en hudvård-
sterapeut i verksamheten. Alla 
är en viktig del av Bergfeldts 

framgångar, både på salonger-
na och visningarna.

En sak står klart redan nu. 
Gunilla och Greger har fört 
sin glädje och passion för hår 
vidare och utbildat även nästa 
generation av frisörer, inte bara 
i Uppvidinge och Småland utan 
över hela världen.

Lena, Moa, Greger och Nathalie stormtrivs i den nyrenoverade och ljusa salongen i Älghult.
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Unik satsning i  
lärarlönelyftet
I slutet av oktober meddelade Uppvidinge kom-
mun att de gör en bred satsning när det gäller 
lärarlönelyftet. Den unika satsningen i Uppvi-
dinge har fått stor uppmärksamhet över hela 
landet i såväl traditionella som sociala medier.

Region Kronobergs policy 
integrerar mänskliga rättigheter
Region Kronoberg har tagit fram en gemensam, 
övergripande policy för hela organisationen. 
Den beslutades av regionfullmäktige i oktober. 
Utgångspunkten i policyn är de grundläggande 
mänskliga rättigheterna.

Älghults IF - Årets 
landsbygdsförening
I slutet av oktober hölls Kugghjulsgalan i Växjö. 
Galan som hålls för att uppmuntra och uppmärk-
samma landsbygdens eldsjälar i Kronobergs län 
lockade till ett fullsatt residens. På prispallen 
stod bland andra Älghults IF.

Under galan delades priser i 
kategorierna årets lantbrukare, 
årets lanthandlare, årets lands-
bygdsförening och årets unga 
landsbygdsentreprenör ut.
Uppvidinge återfanns på pris-
pallen genom Älghults IF, 
som blev utnämnda till Årets 
landsbygdsförening. I motive-

ringen stod ”Föreningen driver 
Ekensvi IP med kiosk, sim-
skola för barn och vuxna, tre 
marknader per år, elljusspår, 
aktiv Facebook-sida, förutom 
fotboll även spinning, drill och 
innebandy samt viktig integra-
tion av nya svenskar genom 
fotbollslagen och simskolan”.

-Vi är först i Sverige med 
en policy som utgår ifrån de 
mänskliga rättigheterna, och 
att integrera de mänskliga rät-
tigheterna i vår ledning och 
styrning. Intresset för hur vi 
har arbetat är stort inom andra 
landsting och regioner – vi är 
en föregångare i detta, berättar 
Susann Swärd, människorätts-
strateg i Region Kronoberg 
och projektledare för arbetet 
med policyn.

Policyn är framarbetad av en 
arbetsgrupp med represen-
tanter från alla övergripande 
verksamhetsområden i Region 
Kronoberg. Utgångspunkten 
har varit regionens värdegrund 
samt FN:s Allmänna förkla-
ring om mänskliga rättigheter 

och Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna.
-Policyn ska, tillsammans med 
vår värdegrund, vara basen i 
vårt förhållningssätt, både in-
ternt och i relationen med in-
vånare, patienter, resenärer 
och samarbetspartners. Vi har 
bara en policy i Region Kro-
noberg, och till den kopplar vi 
riktlinjer och rutiner som mer 
konkret vägleder oss i varda-
gen, säger Martin Myrskog, 
regiondirektör.
 Policyn innehåller fyra av-
snitt: Respekt och förbud mot 
diskriminering, Information 
och delaktighet, Goda lev-
nadsvillkor samt Den goda ar-
betsplatsen.

Eftersom de statsbidrag som 
kommunen kan få till lärarlö-
nelyftet inte räcker för att alla 
legitimerade lärare ska kunna 
få en löneökning, har Uppvi-
dinge kommun valt att kom-
plettera det statliga lärarlöne-
lyftet med en egen kommunal 
satsning. 
- Vi anser att lärarna är den 
viktigaste resursen för att alla 
elever ska få möjlighet att 
lyckas i skolan och vill där-
för ge alla legitimerade lära-
re högre lön. Vi vill premiera 
alla de som arbetar långsiktigt 
för våra elevers bästa i Uppvi-
dinge, säger Torbjörn Gustafs-
son (C), ordförande i Barn- 
och utbildningsnämnden.
Lärarlönelyftet i Uppvidinge 

kommun kommer att utformas 
på följande sätt:
•Alla lärare i grundskolan, 
grundsärskolan och gymna-
sieskolan som den 1 juli 2016 
hade lärarlegitimation och 
tillsvidareanställning och som 
inte tidigare har fått löneför-
höjning genom förstelärarre-
formen får ta del av lärarlö-
nelyftet. Alla får 2 500 kronor 
mer i månadslön, utom speci-
alpedagoger och speciallära-
re med examen på avancerad 
nivå, som får 3 500 kronor i 
lönelyft.
•Lärarlönelyftet kommer att 
ges som ny fast lön, det vill 
säga utan tidsbegränsning. 
Lönelyftet utbetalas retroak-
tivt från och med 1 juli 2016.

Kristian, höstens sista samtalsgäst

”Dukat för samtal” startades 
på Rosdalabutiken och när 
Carolina Kroon flyttade verk-
samheten till Åseda följde 
samtalen med. Att väva in livs-
berättelser med musik och fika 

är ett koncept som har upp-
skattas och Maria Emilsson, 
som är en mycket duktig sam-
talsledare, har nu hunnit inter-
vjua många intressanta profiler 
i Uppvidinge. Först ut i sam-

talsstolen i höst var Gunilla 
Bergfeldt från Bergfeldts Fri-
sörer och igår var det Kristian 
Rautio från Hälsans Hus.
-Det har varit intressanta och 
personliga samtal med många 
kloka reflektioner. Gunilla pra-
tade om att det, trots över 20 
års erfarenhet, ändå var de 
enklaste bassysslorna som till 
slut gav ringar på vattnet. Idag 
arbetar hon över hela världen 
som kursledare men friserar 
även på salongen i Älghult. 
Kristian Rautio pratade bland 

annat om attityder och inställ-
ningar, hur positivt tänkande är 
avgörande för hur vi löser pro-
blem och hanterar motgångar i 
livet, berättar Maria Emilsson.
Positivt tänkande, hög servi-
cekänsla och en stark vilja att 
prestera på topp verkar såväl 
Gunilla som Kristian ha ge-
mensamt liksom en stor por-
tion ödmjukhet. Båda två de-
lade med sig av sitt liv och sin 
musik under Dukat samtal.

Maria Emilsson från Bilda Sydöst har dukat upp 
till samtal på Linas Butik & Café i Åseda under 
hösten. Först ut i intervjustolen var Gunilla Berg-
feldt och igår avslutades programmet med Kris-
tian Rautio. Nu lovar Maria Emilsson och Caro-
lina Kroon en fortsättning till våren.

Mingel bilder

NY HANDBOLLSSPALT FRÅN AMO HANDBOLL PÅ G! Läs mer på www.uppvidingetidning.se
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Ellinor Magnusson satt på en 
hästrygg redan innan hon kun-
de gå och fick sin första ponny 
när hon var ett år gammal. Stor 
del av hennes liv kretsar kring 
hästar och ridning. Tillsam-
mans med sin syster driver 
Ellinor Magnusson ett utbild-
ningsstall, hon är ridinstruktör 
på Åseda Ryttarförening och 
har under året tävlat dressyr i 
Intermédiaire II med sin häst 
Pixar. I slutet av oktober debu-
terade ekipaget i Grand Prix på 
Elmia.
-Jag har tävlat Grand Prix tidi-
gare men det är första gången 
med Pixar, en häst som jag har 
plockat upp själv och utbildat 

hela vägen, det är hur coolt 
som helst!, säger Ellinor som 
är nöjd med insatsen.
-Vi red det korta Grand Prix-
programmet för unga ryttare 
upp till 25 år. Programmet är 
bara 6-7 minuter långt men det 
känns som ett maraton då den 
ena svåra utmaningen avlöser 
den andra. Vi gjorde några 
misstag som blev kostsamma 
men det får man räkna med. 
Jag tycker vi skötte oss bra, 
vi slutade på en åttonde plats 
och 63,8%  vilket är en siffra 
som jag tror att vi hade klarat 
att kvala in till SM på, berättar 
Ellinor, som fick plus i kanten 
för mjukheten och hästens en-

kelhet i rörelserna. 
Nu är det vinterträning inför 
kommande säsong och Ellinor 
Magnusson och Pixar räknar 
med att delta i Lövsta Future 
Challenge, en cup på fem täv-
lingar med final på Friends 
Arena.
-Pixar (efter Prestige VDL-
Epson) är 12 år gammal och vi 
har fortfarande mycket poten-
tial kvar att utveckla, säger El-
linor, som ser fram emot kom-
mande tävlingssäsonger.
Hon rider ungefär tre timmar 
per dag och parallellt med den 
egna träningen arbetar hon 
som ridinstruktör i Åseda Ryt-
tarförening. I november höll 
hon en clinic i Badeboda där 
hon tillsammans med Pixar vi-
sade upp olika dressyrrörelser, 
hur det fungerar och hur det 
ska se ut och utöver den or-
dinarie lektionsverksamheten 
planeras nu även en julshow.

Hannah Belin red fälttävlan 
när hon var yngre och när hon 
var 14 år gammal anmälde 
hon sig till Vätternrundan med 
målet att göra en tjejklassiker 
med Vansbrosimningen och 
Lidingöloppet. Det blev start-
skottet för många fler tävlingar 
inom cykling, simning och 
löpning.
-Jag fick verkligen blodad 
tand, berättar Hannah, som nu 
kan se tillbaka på flera inten-
siva tävlingssäsonger. Hon har 
gjort klassikern och deltagit i 
sammanlagt fjorton triathlon-
tävlingar, varav en i olympisk 
distans. Den 2 juli i sommar 
fick hon guldmedalj i junior-
SM i triathlon, medeldistans, 
som består av 1950 meter sim-
ning, 90 kilometer cykling och 
21 kilometer löpning.

Redan nu pågår träningen in-
för nästa års tävlingar, och den 
första blir Vasaloppet. Därefter 
blir det Växjö Triathlon, Vät-
ternrundan och en intensiv 

tävlingsvecka i Vansbro som 
inleds med Junior-SM i tri-
athlon medeldistans.
-Första dagen är det SM med-
eldistans och därefter Bianchi 
120 kilometer cykel, efter två 
vilodagar blir det swimrun 
med tre kilometer simning och 
femton kilometer löpning. Ef-
ter en vilodag är det Vansbro-
simningen med 1500 meter 
simning på förmiddagen och 
Vansbro öppen älv med tre ki-
lometer simning på kvällen. På 
lördagen är det Vansbrosim-
ning 3000 meter och på sön-
dagen kortdistans 1000 meter 
och tjejsimning 1000 meter, 
berättar Hannah, som hoppas 
kunna delta hela veckan.
Hon gör klassikern och tjej-
klassikern parallellt och nästa 
mål är att tävla i Ironman Kal-
mar innan hon fyller 20 år.

Men vad är det då som driver 
henne? 
-Jag har alltid haft mycket 
energi och tycker om när det 

händer saker. Triathlon passar 
mig bra och min styrka är nog 
uthålligheten och cyklingen. 
De flesta triathleter har en 
bakgrund som simmare, men 
inte jag, så jag har fått jobba 
mycket på simtekniken, säger 
Hannah. Då hon jobbar extra 
som badvakt och simlärare på 
simhallen i Växjö brukar hon 
passa på att träna efter arbets-
passen. Det gäller att få ihop 
plugg, jobb och träning
-Jag anpassar träningspassen 
efter skolschemat och lägger 
kortare intervallpass i veckor-
na och de längre fyspassen på 
helgerna, säger Hannah, som 
tycker upplägget fungerar bra.

Hon bor hemma hos mormor 
och morfar, Lina Sandell Be-
lin och Håkan Belin, som har 
en centralt belägen lägenhet i 
Växjö. Hennes träningsintres-
se har börjat smittat av sig till 
familjen.
-Morfar, som har spelat myck-
et hockey i sin ungdom, har 
hakat på mig och börjat cykla 
och mormor simmar, cyklar 
och småjoggar, berättar Han-
nah, som tycker det är roligt 
att kunna dela sitt intresse med 
morföräldrarna.

Ellinor debuterade med Pixar i Grand Prix

Triathlet med guldmedalj i junior-SM
planerar ny tävlingssäsong

Hannah Belin, 18 år, bodde i Alstermo tills hon 
var sex år gammal och hon har under hela upp-
växten spenderat mycket tid hos morföräldrarna 
i Alstermo. Nu pluggar hon sista året på IB, Inter-
national Bachelor, och tränar inför nästa års täv-
lingar i triathlon.

Ellinor Magnusson tävlar för Åseda Ryttarför-
ening och har en rad medaljer och framgångar 
bakom sig. I slutet av oktober debuterade hon i 
Grand Prix, på Scandinavian Horse Show på El-
mia, med hästen Pixar.

Arkivbild från ÅRF Jubileumsshow i Badeboda.
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Södra stärker organisationen i ditt område
Vi har anställt fler skogsinspektorer  
och erbjuder nu även skogsekonomisk  
rådgivning. 

Kontakta någon av oss för att boka  
ett möte för att se hur vi tillsammans  
kan öka värdet på din skog.

John Carlsson 
Skogsinspektor
Telefon 010-471 61 58
john.carlsson@sodra.com

Linus Wildmark 
Skogsinspektor
Telefon 010-471 61 55
linus.wildmark@sodra.com

Anders Linnér 
Skogsinspektor
Telefon 010-471 61 53
anders.linner@sodra.com

Niklas Andersson 
Skogsinspektor
Telefon 010-471 61 56
niklas.andersson@sodra.com

Mikael Forsberg 
Skogsvårdsledare
Telefon 010-471 61 52 
mikael.forsberg@sodra.com

David Lucas 
Skogsinspektor
Telefon 010-471 61 62
david.lucas@sodra.com

Jakob Henriksson 
Områdeschef
Telefon 010-471 61 50
jakob.henriksson@sodra.com

Hans Ericsson 
Skogsinspektor 
Telefon 010-471 61 61
hans.ericsson@sodra.com

Torbjörn Gustafsson 
Skogsinspektor
Telefon 010-471 61 57
torbjorn.gustafsson@sodra.com

Mattias Nilsson 
Produktionsledare
Telefon 010-471 63 93
mattias.nilsson@sodra.com

www.sodra.com

SKOG & JAKT

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

KAMPANJ-
ERBJUDANDE!

FÖR EFFEKTIVT SKOGSARBETE
HUSQVARNA 435 E-SERIES

ALKYLATBENSIN TVÅTAKT
5 liter förblandat alkylatbränsle som har 
testats och fungerar utmärkt med  
Husqvarnas tvåtaktsmotor.

HUSQVARNA 545

3.290:-
ORD. REK. PRIS 4.900:- INKL. MOMS

170:-
INKL. MOMS

ALLT HANDLAR OM 
RESULTATET.
SKÄRPA som varar.
FÖRSTRÄCKT.
HÖG skärkapacitet

X-CUT SÅGKEDJA
VI PRESENTERAR NYANYHET!

5.990:-
ORD. REK. PRIS 7.800:- INKL. MOMS

Tel. 0481 - 63055 
www.alghultscykel.se

Aktuellt i skogen
Sydved tipsar om skogliga aktiviteter för 
november och december.

Markberedning
Ska du plantera i vår? Ge plantorna bästa möjliga 
förutsättningar genom att markbereda. Du får ett bättre 
föryngringsresultat och det blir både lättare och billig-
are att plantera. Markberedningen ger nämligen färre 
snytbaggeskador, bättre planteringspunkter, ett gott mik-
roklimat, minskad frostrisk och bra dränering.
Och gör markberedningen nu så hinner jorden sjunka 
ihop något under vintern. När det är dags att plantera till 
våren blir det enkelt att sätta plantan högt. Och när du 
ändå är i planeringsfasen; passa på att beställa plantor!

Gallra i rätt tid
Hur ser det ut i din skog? Kanske börjar det bli dags att 
gallra i ett eller flera av bestånden? Röjning och gallring 
skapar grunden till ett bra framtida bestånd. Gallring i 
rätt tid gör också att skogen får bättre motståndskraft mot 
skador av vind, snö och insekter.

Röjning
Våga röj ordentligt. En tumregel är att du inte ska kunna 
nå mellan två stammar om du sträcker ut armarna. Hin-
ner du inte röja själv så anlita någon för jobbet.
I granskog ska röjningen påbörjas när granarna är två, tre 
meter höga. För tall gäller fyra, fem meter (då stammarna 
nått “älgsäker” höjd). Apropå älg använd röjningen för 
att skapa viltfoder och spara trädslag som rönn, asp, sälg 
och ek. Ett bra sätt att skydda nya planteringar och styra 
älgen till andra trädslag. (www.sydved.se)

Nästa nummer utkommer 14/12

BESTÄLL DIN JULANNONS IDAG!
UPPVIDINGE TIDNING • E-post: annons@uppvidingetidning.se • Mobil/SMS: 070-574 89 11
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VIKTIGT MEDDELANDE TILL BOENDE I ÅSEDA. LENHOVDA. ALSTERMO. NORRHULT. KLAVRESTRÖM OCH ÄLGHULT. 

com. 

Uppvidingehus bygger fler bostäder
Företagen i Uppvidinge går på högvarv och 
arbetstillfällena ökar stadigt. Nu arbetas det 
intensivt med att öka antalet bostäder och 
Uppvidingehus AB har byggplaner i samtliga 
större tätorter i kommunen. Redan i dagarna 
påbörjas byggnationen av nya hyreshus på Köp-
mangatan i Lenhovda.

-Vi har använt oss av en ny 
upphandlingsform, SABO 
Kombohus Flex, där man 
lämnar över mer till entre-
prenören när det gäller ut-
formning och materialval. Det 
har varit otroligt spännande 
och vi fick in flera anbud, 
varav ett från Österrike. När 
det gäller Köpmangatan var 
det ett lokalt företag som vann 
upphandlingen, MG Bygg. Vi 
fick ett bra pris och en lokal 
aktör, vilket känns bra, säger 
Richard Gustafsson, VD på 
Uppvidingehus AB. 
De nya hyreshusen kommer 
att rymma åtta lägenheter och 
beräknas inflyttningsklara till 
sommaren.
Det planeras byggnationer på 
fler orter och Uppvidingehus 
ser fram emot ett högst inten-
sivt år. 
- I Alstermo ska vi bygga tre 
parhus med sammanlagt sex 
marklägenheter på Norrga-
tan. Bygglovet är beviljat och 
nu väntar vi bara på att an-
budsförfarandet ska bli klart. 
Byggstart är planerad till 
början av året och även här 
beräknas inflyttningen bli till 

sommaren, berättar Richard.
I Älghult väntar Uppviding-
ehus AB på planbesked gäl-
lande ändring av en detaljplan 
i korsningen Lindvägen- Kul-
lavägen. Syftet är att bygga 
bostäder med 4-6 lägenheter. 
I Norrhult/ Klavreström finns 
det områden, bland annat 
förlängningen av Torsvägen, 
som kan vara intressant för 
byggnation av par- eller rad-
hus. 
I kvarteret Kommersen i 
Åseda byggs en ovanvåning, 
på den befintliga fastigheten, 
med plats för kontor eller lä-
genheter. Det största projektet 
som planeras under nästa år är 
stationsområdet i Åseda, där 
det kan bli tal om upp till 50 
lägenheter.
- Det pågår detaljplanering, 
parallellt som vi arbetar med 
att ta fram skisser. Vi har 
pratat om 30-50 lägenheter 
och vi kommer att bygga 
etappvis för att se så att eft-
erfrågan följer med. Så fort 
detaljplanen har vunnit laga 
kraft kör vi igång med byg-
gnationen och vi hoppas på 
byggstart redan till våren. Stefan Carlsson och Richard Gustafsson på Uppvidingehus AB är redo för byggstart på Köpmangatan i Lenhovda.
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BÄSTA 

JULKLAPPS

TIPSET! 

Presentbiljetter 

till bio & opera i Åseda.

ÅSEDA Åseda Folkets Hus
Olofsgatan 17, tfn. 0474-10475

EXTRA ÖPPETTIDER FÖR
AVHÄMTNING AV BILJETTER
Biljettkassan kommer att vara öppen
Onsdag 21 dec. kl. 18.00-20.00
Torsdag 22 dec. kl. 18.00-20.00

BOKA BILJETTER PÅ VÅR HEMSIDA
O.B.S. Bokade biljetter skall vara avhämtade 1 timma före föreställningens början.

www.folketshusaseda.se

JULAFTONSMATINÉ
ICA NÄRA bjuder 
alla barn på godispåse!

SING
Lördag  24 Dec.  kl. 10:30 2D
Söndag  25 Dec.  kl. 13:00 3D

Hundraettåringen som smet 
från notan och försvann
Söndag  25 Dec.  kl. 16:00
Söndag  25 Dec.  kl. 19:30
Måndag  26 Dec.  kl. 16:00
Måndag  26 Dec.  kl. 19:30
Onsdag  28 Dec.  kl. 19:30

BIOPREMIÄR JULDAGEN!

Bergfeldts
HÅRTREND

Bergfeldts Hår 
– Varje månad i Uppvidinge Tidning

Frisörerna Nathatlie och Moa delar med sig av  
tankar, tips & råd om hår & skönhet

Hitta rätt stil inför sommarens fester
Nu är det snart dags för baler och alla som-
marens fester. Frisyren blir ofta som pricken 
över i:et när det kommer till helheten. 

Om man kollar till sommarens trender vad det gäller 
hår ska man satsa på antingen en hel uppsättning med 
allt hår uppsatt alternativt ALLT hår helt utsläppt. 
Trivs man bäst med en helt uppsatt frisyr och vill 
hänga på trender så är en låg knut i nacken med en 
mjuk lockig känsla helt rätt. Lockarna bör inte vara 
för perfekta och glansiga utan gärna en lock med lite 
”ruffig” känsla. Till detta väver vi gärna in tvinningar 
och flätor i olika kombinationer.
En relativt ny trend är att gå på sin fest/bal med helt 
utsläppt hår. Väljer man denna heta trend så ser vi 
en mycket bohemisk stil, med rörelse i som vi kallar 
beach waves. Mjuka vågor, helt operfekta och väldigt 
naturliga, en teknik som är en härlig utmaning för oss 
frisörer. I det utsläppta hårsvallet väver vi gärna in 
flätor och någon tvinning för det perfekta bohemiska 
svallet. Kanske piffa upp håret med ett blomsterdia-
dem eller någon annan blomdekoration bakom örat? 
När man väljer sin festfrisyr så är det viktigt att verk-
ligen tänka till över hur klädseln ser ut. Finns där nå-
got jag vill framhäva? Kanske en djup ringning i ryg-
gen? I så fall rekommenderar vi en uppsatt frisyr så 
att de fina detaljerna på ryggen kommer till sin rätt! 

Vi önskar alla en trevlig sommar 
/ Moa och Nathalie 
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Häng med Bergfeldts 
frisörer i vår vardag!
Att vidareutbilda sig är för oss sen självklar-
het. Hos oss på Bergfeldts Frisörer är vi 
ständigt på språng för att hitta nya, fräscha 
trender och förnya oss för att göra kundens 
stund hos oss till något extra.
 
Under oktober och november månad har det minst sagt  
varit fullt ös!
 
1. Vi var på näringskurs i Kristianstad. Där fördjupade vi 
oss om allt inom näring och hälsa, inriktat på hår och naglar.

2. Färgkurs i Kalmar där vi fick med oss nya färgblandnin-
gar och tekniker.

3. Kundkväll på MK Madame där stylingar utfördes på  
modeller.

4. Årets höjdpunkt hos oss på Bergfeldts, bröllopsmässan 
på Kalmar Slott! Där finns allt mellan himmel och jord för 
ditt bröllop. Vi ansvarar  för håruppsättningar på mässans  
visningar.

/Nathalie och Moa

Lenhovda PRO firade 50-årsjubileum

PRO-bridge
Lenhovda
Den 3 november - 11 par. 
Medel var 80 poäng. 

1. Lars Palmqvist - 
Göran Svärdell, 111 p
2. Bertil Kindblad - 
Kerstin Jonsson, 95 p
3. Lars-Åke Karlsson - 
James Thor, 93 p
4. Thomas Petersson - 
Stina Johnsson, 89 p
5. Arne Svensson - 
Sven-Arne Gustafsson, 82 p
5. Roland Olsson - 
Ronney Renevall, 82 p

Den 17 november - 12 par. 
Medel var 110 poäng. 

1. Lars Palmqvist - 
Göran Svärdell, 139 p
2. Åke Erlandsson - 
Åke Axelsson, 136 p
3. Berth Wilhelmsson - 
Karin Wilhelmsson, 129 p
4. Bertil Kindblad - 
Kerstin Jonsson, 120 p
5. Anders Adolfsson - 
Sten-Olof Andersson, 115 p
6. Roland Olsson - 
Ronney Renevall, 113 p
7. Thomas Petersson - 
Stina Jonsson, 111 p

Fredag den 11 november samlades 112 PRO-
medlemmar i Borgen, Lenhovda, för att fira 
lokalföreningens 50-årsjubileum. Det blev både 
välkomstbubbel och trerätters galamiddag 
samt körsång, liveband och dans.

När Lenhovda PRO bjöd in till 
50-årsfest blev det stor upp-
slutning. 112 personer stod på 
anmälningslistan inför kväl-
len och kocken Malin Nils-
son dukade tillsammans med 
Liselott Jönsson och Cecilia 
Sunesson fram en elegant fest-
middag med laxtårta till för-
rätt samt baconlindad fläskfilé, 
potatisgratäng och rödvinssky 
till huvudrätt. Efterrätten be-
stod av kaffe och apelsin- och 
chokladkaka med grädde. Me-
nyn fick mycket beröm och 
alla lät sig väl smaka av den 
goda maten.
Kaj Blad och Bengt Stenbeck i 
Bengt-Ingvarz stod för musik-

en och senare på kvällen spe-
lade de även upp till dans. 
-Det är alltid roligt att spela 
på hemmaplan, säger Kaj och 
Bengt, som är väl anlitade och 
har bokningar ända fram till 
november nästa år.
Även PRO-kören bjöd på 
skönsång och Nils-Gunnar 
Lundgren spelade dragspel och 
bjöd in till allsång. Kenneth 
Fransson, studieorganisatör 
och inköpsansvarig inom Len-
hovda PRO fick en förtjänstnål 
för sitt gedigna arbete och sin 
trogna tjänst inom föreningen.
-Kenneth Fransson har varit 
med och arbetat i PRO under 
nio år, berättar Hans-Åke Ar-

noldsson, som själv varit ord-
förande i föreningen i snart 
åtta år.
Margaretha Linnér delade un-
der kvällen med sig av anek-
doter från PRO´s femtioåriga 
historia.
-Börje Kärrå och jag har gått 
igenom gamla protokoll och 
valt ut några detaljer som är 
intressanta att förmedla. År 
1966 hade Lenhovda PRO 22 
medlemmar och årsavgiften 
låg på 4 kronor. På 1970-talet 

gjorde vi en femdagarsresa till 
Dalarna som kostade 360 kro-
nor, bara för att nämna ett par 
saker som vi hittade i arkiven. 
Idag har vi runt 300 medlem-
mar och en livfull verksamhet 
med boule, bowling, bridge, 
körsång, studiecirklar och re-
sor. I början av 1990-talet 
köpte vi ”PRO-huset” där vi 
regelbundet har trivselträffar 
och olika aktiviteter och våra 
månadsmöten hålls här i Bor-
gen, berättade Margaretha.

1 2

3 4

Maj-Gret Johannisson, Ann-Charlotte Gustafsson, ordförande Hans-Åke Arnoldsson 
och kassör Inger Svensson välkomnade gästerna till jubileumskvällen.

Bengt Stenbeck och Kaj Blad i Bengt-Ingvarz spelade 
upp till dans.

Kenneth Fransson fick ta emot en förtjänstnål av ordförande Hans-
Åke Arnoldsson under kvällen.

Sivert Ekberg och Siv-Britt Ekberg trivdes på 
jubileumsfesten.

Margaretha Linnér berättade om 
utvecklingen inom Lenhovda PRO.

Kenth Bergqvist och Bodil Fager Bergqvist 
lät sig väl smaka av middagen.

Cecilia Sunesson, Liselott Jönsson och Malin 
Nilsson stod för den välsmakande festmenyn.

PRO-kören sjöng skönsång.
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NOVEMBER

Evenemangskalender

Om inträde eller biljett krävs framgår det under respektive evenemang.  
Gäller med reservation för ändringar i programmet.  
Samtliga evenemang hittar du på www.uppvidinge.se
Evenemang registreras på Uppvidinge kommuns webbplats, www.uppvidinge.se    
För att evenemang ska komma med i nästa evenemangskalender   
i Uppvidinge Tidning 14/12 – registrera ditt evenemang senast den 5 december.

Fakta om evenemangskalendern

DECEMBER
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Pyssel, sång och bak på 
Öppna Förskolan
På Öppna Förskolan kommer tiden fram till jul 
att innehålla mycket mysigt med vinter och jul 
som tema. 

Det blir textiltryck på längden och tvären, 
pepparkaksbak, vintriga och juliga sånger, pyssel och 
sagor och en och annan utedag. Håll gärna utkik på 
Uppvidinge kommuns Facebook-sida när det gäller 
utedagar.

Gemensamt luciafirande
Lucia firar vi tillsammans den 13 december klockan 
10.00 med sånger, ramsor och fika. Den som har lust 
får gärna klä ut sig.

Vi ses! /Gunilla

Älghultskrönikan
Elin Fredriksson och Charlott Åberg 
berättar om hur man skriver en krönika.  
Fri entré.

Dag: Tisdag 29 november
Tid: 19.00
Plats: Älghults bibliotek

Arrangörer: Uppvidinge Bibliotek och 
Älghults hembygdsförening

Musikcafé och Öppet hus på Storgården
Storgården i Älghult fyller 50 år och det firar vi med Öppet hus!
Dag och tid: Fredagen den 9 december klockan 13.00-17.00.

Vi bjuder på glögg och pepparkaka. I vårt musikcafé får du önska dig en låt samtidigt som vi bjuder på 
kaffe och kaka. Du kan titta på en bildutställning från vår vardag och du får även chans att titta igenom 
gamla album.

Varmt välkomna önskar alla vi på Storgården!

Stängt på grund av utbildning 29/11–1/12

Öppna Förskolan har stängt följande dagar  

på grund av utbildning: 29/11, 30/11 och 1/12.

26/11 Julbord
kl. 16.00, Ösjöbols bygdegård
Julbord i Ösjöbols bygdegård. 
Anmälan till Evy Rosander senast 
15/11, telefon 0474-101 09.
Arrangör: Ösjöbol kultur- och 
bygdeförening

28/11 Dialoglunch
kl. 12.00, Församlingshemmet  
i Åseda
Dialogmötena kring hur vi 
skapar ett nytt VI i Uppvidinge 
fortsätter. 
Samtal mellan människor som 
bott här länge och människor 
som nyligen flyttat hit. Vad vill 
vi och vad behöver vi för att 
trivas tillsammans i Uppvidinge. 
Vid höstens sista dialoglunch är 
temat öppet. 
Vad tycker du är viktigt att vi 
pratar om? Välkommen och stig 
in i dialogen. 
Lunchen är öppen för alla och 
kostnadsfri. Kontaktperson: Lena 
Gustafsson, 0708-776186, lena@
guldkanten.com. 
Välkommen! 
Arrangör: Åseda församling, 
Svenska kyrkan

29/11 Föreläsning - Hur 
skriver man en krönika?
kl. 19.00, Älghults bibliotek
Elin Fredriksson och Charlott 
Åberg berättar om hur man 
skriver en krönika med 
utgångspunkt från Älghults-
krönikan. Fri entré!
Arrangör: Uppvidinge Bibliotek och 
Älghults hembygdsförening

1/12 Handarbetskväll
kl 19.00, Ösjöbols bygdegård
Handarbeta i gemenskap. Fika 
finns till självkostnadspris. I 
samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan.
Arrangör: Ösjöbol kultur- och 
bygdeförening

3/12 Öppet i Bruksboden
kl. 15.00, Bruksboden 
Sävsjöström
Försäljning av 
Lenhovdakrönikan. Vi bjuder 
på glögg, pepparkakor och 
hemkokta karameller.
Arrangör: Lenhovda Sockens 
Hembygdsförening

3/12 Tomtesmyg
kl 18.00, elljusspåret, Östra vägen, 
Åseda
En tipsrunda i nedsläckt 
elljusspår. Glöm inte ficklampa! 
Start mellan klockan 18 och 18.30.
Entré: 10 kronor.
Arrangör: Korpen i Åseda

13/12 Luciafirande
kl 19.00, Equmeniakyrkan i 
Alstermo
Scouternas Luciafest. Andakt, 
luciasånger, servering och lotteri.
Arrangör: Equmeniakyrkan
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”Bokföring, det är dyrt!” Ett ut-
tryck myntat av marknadsknallen 
hemma i byn, som sålde kassett-
band och kokosbollar från baga-
get på sin Volvo 745, när jag ville 
ha kvitto. 

Men bokföring är kunskap. Det bety-
der att redovisningsbyråerna i kom-
munen sitter inne med väldigt mycket 
kunskap om hur det går för kom-
munens företag. Jag har varit ute på 
många företagsbesök den senaste ti-
den och ett av dem var på en redovis-
ningsbyrå. De bekräftade min bild, det 
rullar på bra just nu!
Jag tycker att det är extra roligt att det 
expanderas på många orter i kommu-
nen. Andra kommuner har en eller två 
orter som utvecklas, vi har betydligt 
fler. Uppvidinge kommun är, vill jag 
säga, unik på det sättet! Politikerna 
har även varit tydliga med att vi ska ha 
markreserver i hela kommunen, vilket 
vi har på lite olika sätt. Nu senast köp-
tes 44 hektar mark i Åseda för att säkra 
markförsörjningen mot företagen, det 
är värt att fira! 

Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare 
jimmi.olsson@uppvidinge.se,  

Följ @naringslivsjobb på Twitter

NÄRINGSLIVSSPALT

Unika 
Uppvidinge

Andra kommuner har  
en eller två orter som  
utvecklas, vi har  
betydligt fler. Uppvidinge  
kommun är, vill jag säga, 
unik på det sättet!

Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare 

Uppvidinge kommun snö-
röjer kommunala gator, 
vägsamfälligheter med 
statsbidrag och hundra-
metersvägar*. Trafikverket 
snöröjer riksvägar och läns-
vägar i kommunen.

Kommunens ansvar
Snöröjning
Snöröjningen påbörjas vanligt-
vis när det har fallit åtta till tolv 
centimeter snö och om möjligt 
när snöfallet har upphört. Det 
kan ta upp till tolv timmar att 
snöröja samtliga gator och vä-
gar i kommunen. På mindre vil-
lagator och mindre trafikerade 
gator plogas snön upp på gång-
banorna.

Snöröjningskartor
På Uppvidinge kommuns 
webbplats finns snöröjnings-
kartor för glesbygd och tätor-
ter. Kartorna visar även gator-
na som Trafikverket snöröjer 
i tätorterna. Kartorna finns på 
www.uppvidinge.se under Bo-
ende & Miljö/Gator, vägar och 
parker/Vinterväghållning. 

Sandning
Sandning måste ibland påbörjas 
innan halka uppstår på grund 
av brist på sandningsfordon. 
Hundrametersvägarna sandas 
inte. Privatpersoner kan hämta 
sand vid tekniska avdelningens 
förråd i Norrhult, Åseda och 

Älghult, vid återvinningsstatio-
nen på Fabriksgatan i Lenhovda 
samt på Rydeforsvägen vid in-
farten till Alstermo reningsverk. 
På dessa platser finns sandlådor 
uppställda.

Vad kan du göra?
Underlätta snöröjning och halk-
bekämpning genom att parkera 
bilen på tomtmark eller på spe-
ciella parkeringsplatser! Snö 
från garageinfarter och fastig-
heter får inte fraktas ut på gatu-
mark. 

Kommunen anlitar Uppvidinge 
Lastbilcentral AB för snöröjning 
och halkbekämpning. 
Om du har frågor om snöröj-
ning och halkbekämpning, ring 
Uppvidinge kommun, 
0474-470 00. 

Trafikverkets ansvar
 
Trafikverket är väghållare på 
riksvägarna och länsvägarna 
i kommunen och ansvarar för 
snöröjning och halkbekämp-
ning på kör- och gångbanor på 
dessa vägar. I Alstermo, Frö-
seke, Klavreström, Lenhovda, 
Norrhult, Sävsjöström, Åseda 
och Älghult anlitar Trafikver-
ket entreprenörer som snörö-
jer genomfarterna. Läs mer om 
när och hur Trafikverket plogar 
vägarna på trafikverket.se eller 
ring 0771-921 921.
 

*Hundrametersväg kallas de vägar 
där det bor någon permanent som 
har hundra meter eller längre till 
närmaste snöröjd annan väg.

Information om  
vinterväghållning

Felanmälan 
gatubelysning
Anmäl släckt eller trasig 
gatubelysning till tekniska 
avdelningen, via e-post till 
belysning@uppvidinge.se 
eller på telefon 0474-470 00 
(växel).

Ange belysningsstolpens num-
mer, var den finns och vad det 
är för fel på belysningen vid fel-
anmälan. Numret sitter på stol-
pen cirka 1,5 meter från marken, 
se exempel i rutan nedan.

UPPVIDINGE KOMMUN
01-495

Grovturen i december
Passa på att få lite grovsopor hämtade innan året tar 
slut. Följande datum gäller för december:

Tur 1  Alstermo/Fröseke/Sävsjöström/Älghult: 
 12 dec (beställ senast 8 dec)
Tur 2  Lenhovda/Marhult: 13 dec (beställ senast 9 dec)
Tur 3  Åseda: 27 dec (beställ senast 22 dec)
Tur 4  Norrhult/Klavreström/Lindshammar:  
 28 dec (beställ senast 23 dec)
 
Beställ på telefon 0474-470 75 minst två arbetsdagar i förväg, 
men gärna tidigare.
Ny grovturslista för 2017 bifogas decemberräkningen (även 
e-fakturor) - så håll utkik!

Öppet Linneberga avfallsanläggning
Linneberga håller öppet alla måndagar och onsdagar 
klockan 07.00-18.30, med undantag av annandagen den 
26 december.
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Måndag 19 december:
Åseda 14-17
Lenhovda 14-17
Nottebäck 14-19
Alstermo 10-12, 14-17

Tisdag 20 december:
Åseda 14-17
Älghult 14-18

Onsdag 21 december:
Åseda 10-12, 14-17
Lenhovda 14-19
Alstermo 14-19

Torsdag 22 december:
Åseda 14-19
Lenhovda 10-12
Nottebäck 10-12, 14-17

Tisdag 27 december:
Åseda 14-17
Älghult 14-18

Onsdag 28 december:
Åseda 10-12, 14-17
Lenhovda 14-19
Alstermo 14-19

Torsdag 29 december:
Åseda 14-19
Lenhovda 10-12
Nottebäck 10-12, 14-17

Måndag 2 januari:
Åseda 14-17
Lenhovda 14-17
Nottebäck 14-19
Alstermo 10-12, 14-17

Tisdag 3 januari:
Åseda 14-17
Älghult 14-18

Onsdag 4 januari:
Åseda 10-12, 14-17
Lenhovda 14-19
Alstermo 14-19

Torsdag 5 januari:
Åseda 10-13
Lenhovda 10-13
Nottebäck 10-13

Bibliotekspersonalen 
önskar er alla en riktigt 
god jul och ett gott nytt 
år!

Vinterboken
Låna och läs minst två 
böcker. Du får en pock-
etbok och chans att 
vinna ett presentkort till 
ett biobesök för två per-
soner.

Blankett finns att hämta på 
ditt bibliotek eller på biblio-
tekets webbplats, bibliotek.
uppvidinge.se. Lämna in 
blanketten senast den 11 
januari 2017.

Adventsläsning på Åseda bibliotek
Varje måndag till torsdag under vecka 48-51 klockan 15.30 läser bibliotekspersonalen  
ett stycke ur Astrid Lindgrens berättelser.

Välkomna till oss på Åseda bibliotek för att lyssna och ta en kopp kaffe med kaka!

Bibliotekens öppettider under  
jul- och nyårshelgen

Budget- och skuldrådgivningen erbjuder:
• Råd och tips för din ekonomi
• Hjälp med din budget
• Hjälp med frivilliga uppgörelser  
   med dina fordringsägare
• Skuldsanering

Allt är kostnadsfritt! 
Du är välkommen att kontakta mig på 0474-470 53,  
leena.bergkvist@uppvidinge.se

Budget- och skuldrådgivning

Tips för säker 
vedeldning
När kylan slår till kan det 
kännas aktuellt att krypa 
upp framför en brasa med 
en god bok. Tänk bara på att 
röken och sotet smutsar ner, 
innehåller skadliga ämnen 
och kan besvära grannar som 
lider av exempelvis astma. 

Det är möjligt att minimera sin 
påverkan av omgivningen vid 
vedeldning. Tänk på följande:
• Använd bara torr ved. 
• Tänd med stickor och låt elden 
ta sig i finhuggen torr ved. 
• Tänd uppifrån för att minska 
utsläppen. Dessa är som störst i 
upptändningsfasen. 
• Se till att du snabbt får fyr och 
hög temperatur i eldstaden. 
• När väl brasan är tänd är det 
viktigt du har en ordentlig glöd-
bädd vid varje bränsleinlägg. 
• Se till att lufttillförseln är till-
räcklig. Pyrelda inte. 
• Elda inte avfall som plast, målat 
eller impregnerat virke. 

För mer information, råd och tips 
om hur du eldar med hänsyn be-
sök Naturvårdsverkets hemsida 
och läs/ladda ner publikationen 
”Elda rätt”.

För mer information till dig som 
vill installera ny kamin kontakta 
miljö- och byggnadsförvaltning-
en i Uppvidinge kommun, 0474-
470 70.

Har du funderingar kring din 
nuvarande skorstens funktion, 
kontakta Uppvidinge kommuns 
skorstensfejarmästare på telefon 
0481-610 80.

Lycka till och ha fin stund framför 
brasan!

Miljö- och byggnadsförvaltningen
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UPPVIDINGE TIDNING • E-post: annons@uppvidingetidning.se
Mobil/SMS: 070-574 89 11 • Post: Bergvägen 8, 352 33 Växjö

Vi stödjer

Alla bostäder är värdefulla 
tA redA på VAd din är Värd och stöd BArncAncerfonden 

Anmäl dig till vår kostnadsfria tjänst Bostadsvärdet före nyår så skänker vi 
 100 kronor till Barncancerfonden.* Läs mer på svenskfast.se.

* Gäller hos Svensk Fastighetsförmedling under perioden 15/11 – 31/12 2016. Lillahult 1. INGEMAR FLORÅ 070-6383790 .

ÅSEDA SKOGSGÅRD 78 ha varav skog 69 ha och 7 ha betesmarker

SÅLD kontakta ansvarig mäklare för mer information
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Just nu söker
vi gårdar i
Uppvidinge
kommun.

Kontakta Ingemar Florå 0706-38 37 90
på tfn

för mer information!
PRIS 350 000 kr/bud. TOMT 872 kvm. EP 95 kWh/m²/år.
VISAS Ring för tidsbokning. Hallonvägen 3. ÅSEDA
Johan Florå 0766-32 29 00.

LINDSHAMMAR 3 rok, 85 kvm
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VÄXJÖBUTIKEN KLOSTERGATAN 9 0470-70 96 96 ALVESTABUTIKEN JÄRNVÄGSPARKEN 3A, 0472-190 90 ÅSEDABUTIKEN OLOFSGATAN 3, 0474-718 80

Nästa nummer 
utkommer 14/12

BESTÄLL DIN
JULANNONS

IDAG!

Telefon uthyrning 0474-476 81
www.uppvidingehus.se

Välkommen att  
bo hos oss!

Hos oss hittar du ett tryggt, enkelt,  
nära, trivsamt och hållbart boende

i Lenhovda, Älghult, Alstermo 
Åseda, Norrhult och Klavreström

Intresserad av lägenhet?
Fyll i en bostadsansökan via  
vår hemsida, så har du tagit  

första steget mot ditt nya hem.

Vill du arbeta hos oss? 
Vi söker två fastighetsskötare till vårt team,
 en i Åseda och en i Norrhult/Klavreström. 
Tjänsterna är 100%. Hela annonsen finns  

på Arbetsförmedlingens hemsida.
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Vattna måttligt

När det gäller vattning är den viktigaste re-
geln att julstjärnan varken ska torka ut eller 
bli dränkt.
-Många blomentusiaster menar väl och 
övervattnar sin julstjärna. Men den har 
bara ett måttligt behov av vatten. Lite vat-
ten varannan dag är fullt tillräckligt. Om 
roten vattnas genom nedsänkning i vatten, 
är en gång i veckan tillräckligt. Tumregeln 
för rotsystemet är: torrt huvud, torra fötter 
men ett fyllt hjärta. När det övre skiktet har 
torkat ut, är julstjärnan redo för nästa vatt-
ning, förklarar växtdoktor Maj-Lis Pettersson 
från Gröna Råd.

När det gäller näring finns olika skolor, men 
vattning med svag näringslösning skadar 
inte.

Korrekt placering: ljust, varmt 
och skyddad från drag

En lämplig plats för julstjärnan är lätt att 
hitta i ett hem. Dagsljus är viktigt, eftersom 
julstjärnan, som en äkta mexikanska, före-
drar en ljus plats. Direkt solljus, t.ex. på en 
fönsterbräda fungerar utmärkt för växten, 
särskilt under de mörkare vintermånader-
na. Ska julstjärnan placeras långt in i rum-
met kan det vara bra att ge lite extra ljus 
från en växtlampa.

Rätt temperatur 

Omgivningstemperaturen bör vara mellan 
15 och 22° C, alltså ganska likt vår vanliga 
rumstemperatur. Undvik att ställa julstjär-
nan i drag och vid vädring av ett rum bör 
växten flyttas från fönstret.

Var uppmärksam på  
kvalitet vid inköp

Den bästa skötseln i hemmet kan inte räd-
da plantan om den har behandlats på fel 
sätt i butiken. Titta därför redan i butiken 
lite extra noga på hur plantan ser ut. 

Friska gröna blad under de färgrika högbla-
den samt knoppiga gulgröna blommor visar 
att det är ett bra exemplar. Blommorna på 
julstjärnan är inte de färgglada högbladen 
utan de små gula blommorna i dess mitt.

Kontrollera om plantan är väldigt torr eller 
genomblöt. I så fall har plantan inte blivit 
regelbundet vattnad och rotskador kan ha 
uppstått.

Julstjärnan är känslig för låga temperaturer 
och drag, välj därför blommor som stått väl 
skyddade i butiken. Köp aldrig plantor som 
säljs utomhus! Se också till att julstjärnan 
är väl inpackad under transporten hem och 
slå in den i t.ex. tidningspapper.

Feel-good-garanti för en 
klassisk skönhet
Följ Blomsterfrämjandets tips nedan, så kommer du att lyckas med dina stjärnor!
Julstjärnor är omtyckta klassiker i juletid. Växten fascinerar med sina imponerande 
högblad och sin lockande, intensiva färg. Det vetenskapliga namnen beskriver julstjär-
nan som den vackraste i sin familj: Euphorbia pulcherrima. Julstjärnan upplevs ibland 
som svår att lycka med, men den som håller sig till några enkla regler kan njuta av den 
centralamerikanska stjärnan hela julen.
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Vi lever i den digitala tidsål-
dern med ständigt ny tek-
nik samtidigt som vi lever i 
ett upplevelsesamhälle där 
vi förväntar oss mervärden 
och förstärkta upplevelser 
i de flesta situationer. VR-
tekniken tar fasta på dessa 
två trender i kombination. 
VR-glasögonen som symbol 
för den nya VR-tekniken och 
jakten på upplevelser har 
fått sitt genombrott i år och 
efterfrågan ökar. Barn som 
vuxen låter sig förflyttas ut 
ur hemmet och rakt in i den 
virtuella verkligheten. Årets 
Julklapp 2016 är VR-glasö-
gonen. 

Virtual reality beskrivs av vissa som 
den största tekniska utvecklingen se-
dan rörlig bild. Även om VR-revolu-
tionen inte är här ännu är 2016 året då 
tekniken slog igenom. Året då gränsen 
mellan fiktion och verklighet suddas 
ut.
Spelvärlden är först ute och här åter-
finns det största utbudet just nu, följt av 
film. Andra möjliga och/eller framtida 
användningstillfällen för VR-glasögo-
nen är exempelvis ett museibesök el-
ler en föreläsning, underhållning med 
konserter och teaterföreställningar el-
ler bara att hålla kontakten med vänner 
och släktingar. Men en knapptryckning 
kan vi förflytta oss ut ur våra hem och 
rakt in i spelet, filmen, konserten eller 
föreläsningen.
Även företag kan dra nytta av VR-
tekniken. Konsumenter utrustade med 

VR-glasögon kan få en bättre uppfatt-
ning om nya produkter och hur de an-
vänds. Inom äldrevården kan man liva 
upp tillvaron, stadsplanering och bygg-
industri med stora och kostsamma pro-
jekt kan testa sina idéer på ett verklig-
hetstroget sätt innan de realiseras.

”Virtuell verklighet är en datateknik 
som replikerar en verklig eller inbillad 
miljö och simulerar användarens fysis-
ka närvaro för att möjliggöra använ-
darinteraktion. Virtuell verklighet ska-
par artificiella sensoriska upplevelser 
som kan innefatta syn, känsel, hörsel 
och lukt. ” 

VR-glasögonen uppfyller alla tre krite-
rier för att bli Årets Julklapp:

VR-glasögonen  
är en nyhet

Virtual reality har i år fått sitt genom-
brott, även om vi ännu bara sett början. 
Till skillnad mot för tio år sedan när 
VR först var på tapeten finns nu tekni-
ken tillräckligt på plats för att attrahera 
många konsumenter. Flera tongivande 
aktörer på spel- och underhållnings-
marknaden släpper i år sina VR-pro-
dukter.

VR-glasögonen  
representerar  
den tid vi lever i

Vi lever i den digitala tidsåldern med 
ständigt ny teknik och nya produkter 
samtidigt som vi lever i ett upplevelse-
samhälle där vi förväntar oss mervär-
den och förstärkta upplevelser i de fles-
ta situationer. Inte minst vill vi ha en 
aktiv och innehållsrik fritid. Med VR-

glasögon kan man uppleva den virtu-
ella världen på ett helt nytt sätt. Spel 
och filmer lockar många, både barn och 
vuxna, och med detta nya verktyg fås 
den eftersökta upplevelsen.

Ökande efterfrågan på VR-
glasögonen
VR-glasögonen finns i olika varianter, 
från de enklaste för bara några hund-
ralappar där man använder mobilen 
och får en hyfsad VR-känsla, till de 
mer avancerade för femtusen och upp-
åt kopplade till spelkonsol och hand-

kontroller som tar upplevelsen till helt 
nya nivåer. Efterfrågan har accelererat 
under året och en del butikshyllor ga-
par tomma i väntan på påfyllning. Inte 
minst verkar detta vara en present till 
hela familjen, både barn och vuxna kan 
delta. Marknaden är relativt ung och 
produkterna fortfarande ganska kost-
samma. Mjukvaruaktörerna verkar 
också ligga lite efter i utvecklingen och 
försäljningen drivs än så länge främst 
av gamers. Efterfrågan kommer sanno-
likt att explodera framöver i takt med 
att utbudet och användningsområdena 
ökar.

                HUI RESEARCH PRESENTERAR FÖR 29:E GÅNGEN:

Årets Julklapp 2016

Om Årets Julklapp
Årets Julklapp utses 2016 för 29:e gången. För att en produkt ska kunna bli 
utsedd till Årets Julklapp ska ett eller flera av följande kriterier uppfyllas:
• Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året
• Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i stort antal
• Produkten ska representera den tid vi lever iNordiska museet dokumenterar sedan 2011 Årets Julklapp. HUI Research 
skänker varje år ett exemplar av Årets Julklapp till museets samlingar.Genom åren har följande produkter  blivit utsedda till Årets Julklapp 

1988 Bakmaskin 2002 Kokboken1989 Videokameran 2003 Mössan1990 Woken  2004 Den platta tv:n
1991 CD-spelaren 2005 Ett pokerset1992 TV-spelet  2006 Ljudboken1993 En doft (parfym) 2007 GPS-mottagaren

1994 Mobiltelefonen 2008 En upplevelse1995 CD-skivan 2009 Spikmattan1996 Internetpaketet 2010 Surfplattan1997 Elektroniskt husdjur  2011 Den färdigpackade matkassen 
1998 Dataspelet 2012 Hörlurarna1999 Boken  2013 Råsaftcentrifugen
2000 DVD-spelaren 2014 Aktivitetsarmbandet
2001 Verktyget  2015 Robotdammsugaren  
     2016 VR-glasögonen 


