i vår lilla stad

SINNEN ÖPPNA
FÖR INTRYCK
Läs om Christian på Acleja s. 4

Program Earth Hourdagen s. 6
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(gäller ej arbetet)

(gäller endast privatpersoner)

Förkväll i Vaggeryd

tors 26 mars öppet till 20.00

Välkomna in!
e

Annonstidning från vår lilla stad. Mars 2015.

INNEHÅLL

Vår i butiken

Upplev & se i vår lilla stad
Acleja i vår lilla stad
Earth Hour i vår lilla stad
Hantverk & Service
Historier från vår lilla stad
Enkät och krönika från vår lilla stad
Artikel från vår lilla stad
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8.
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Detta firar vi med

10%

i hela butiken

(Gäller tors kl. 18.00 - Lör kl 13.00)

0393-318 90

Xarmt)vŒ
lkomna)Earoline2)Raula)- )Gmelie))

Annonstidningen

i vår lilla stad
kommer ut 11 gånger per år i Vaggeryds kommun
med närliggande område - ca 10 000 ex.
Nästa tidning kommer ut v.18, 2015. Manusstopp 13 april.
Tidningen produceras av Rita Reklam AB
0370-98 111, rita.reklam@telia.com
för Handelsutskottet i vår lilla stad.

Intresserad att annonsera: Kontakta Rita Reklam
Framme.nu ligger ute på nätet i samarbete med
vaggerydstorget.se och skillingarydstorget.se

”Grabbkväll” den 26/3 kl 18.30
Anmälan sker till
butiken senast 24/3

Representant från

Redaktion
Kontakt: varlillastad@vaggeryd.se

finns på plats i butiken

Förstasida
På bilden: Christian, Aclja
Foto: Anna Sköld

CITY SKOR
/Myrna & Rebecka med personal

Viktoriagatan 7, Vaggeryd.
Tel 0393-69 90 09

Om vår lilla stad
”Vår lilla stad” har jobbats fram gemensamt av
lokala butiksnäringen i ett utvecklingsprojekt.
Tillsammans gör vi skillnad i småstaden Vaggeryd och Skillingaryd.

Nya Presenkort i

Välkommen till Vaggeryds
största Frisörshop
NYHETER

lillaa

från

Kampanj

Intensifying Balm

79kr

Nu kan du köpa det nya presentkortet
hos medlemmar i handelsutskottet

Nu har
vi startat
med

biltvätt

Invändig städning, däckbyte
samt uthyrning av hall för självtvätt.

Kontakt: Christer tel. 070-547 13 13
christer@odenochfreja.se
Jimmy tel. 072-572 24 02

Creme puff blush

(op. 125kr)

3-stegs handtvätt - Avfettning, Asfaltslösare & Schamponering
Vi erbjuder
även:

Torsdag 26
kl. 18.00-20.00

300kr

(gäller
ord. pris)

Få en värdekupong
som gäller vid ditt nästa
besök på salongen
(värde minst 100kr)

Calorie 2000 mascara

99 kr
(op. 130kr)

Taa gärna en titt på vår Facebooksida, under hela våren händer
det roliga saker på salongen.

Välkomna in /Marie, Ilijana och Anamarija
Öppettider: Måndag - fredag 9-18
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Erbjudande

Handla för
(op. 99kr)

99 kr
i Jojjas tidigare lokal
(Jönköpingsv. 53)

lilla

Förkväll i

Vaggeryd Tel 0393-162 33

UPPLEV & SE i
lilla
25/3

28/3

31/3

AW-Teater: "Var la jag mitt liv
IOGT-NTO - lokalen i Skillingaryd
En monolog skriven av Katarina
Mazetti.

Earth Hour-dag, biblioteket i Skillingaryd
Lördag den 28 mars kl 11.00 - 15.00
Lyssna på Lars Andén och Therese
Birath som föreläser om hur du kan
producera din egen solel och
kemikalier i barns vardag.
Se program s. 6 i Framme

Öppet hus hos solelsproducenten Björn
Tisdag den 31 mars kl 18.00
Bockebo 2 utanför Skillingaryd.
Björn Almgren är en av utställarna
på Earth Hour-dagen i biblioteket.

För att se många fler Guldkorn rekommenderar
vi varmt ett besök på www.vaggeryd.se
Sök gärna efter tidningen HÄR: plats för att
göra skillnad eller ring 0370 - 67 80 00

Tel: 0393-101 02
Östergatan 6, Vaggeryd.

Mån - fre 10.00-18.00

(Lunch 12.30-13.30)

www.wahlbergsur.se

Lör 10.00-13.00

Förkvällserbjudande
från torsdag 26 kl 18.00 till fr
fredag 27 kl 18.00
Torsdag öppet till 20.00

LENOVO

M5400 i3-4000M (SE)
touchskärm
4GB ram 500GB HD

4.500:-

Ord pris 6.200:-

Kolla våra datorer och skrivare!
2015

Vi utför service på datorer och vi gör hembesök.

Ring oss för en snabb och personlig service!
Tel. 0393-61 50 52 (butik Vaggeryd),
0393-61 50 54 (butik Skillingaryd)
0393-61 50 51 (Fred)

Stationsgatan 6,
Vaggeryd.

info@edqvistit.se
www.edqvistit.se

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555
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SINNEN ÖPPNA
FÖR INTRYCK

Foto: Anna Sköld

I morfars lilla snickarbod-trädgårdsskjul var ingen
annan mer än jag välkommen. Inte ens när min
pappa ville låna något verktyg för att fixa
någonting med, utan då sa alltid morfar: ”Nja, jag
hjälper dig, jag!”
Jag, däremot, fick låna precis vad jag ville och göra
precis vad jag ville med det, om det så var att
kratta grusgångarna med det. Ett barn som så
generöst får hantera olika typer av verktyg, det
barnet blir en orädd vuxen.
Det är förmodligen därför jag rör mig så fritt
mellan både blommor, färg, form och inredning –
jag vet inte att jag byter värld; för mig är blommor
inredning, färg och form.
Jag hör till en landsomfattande kedja och det är
många som undrar om inte det är tråkigt, att inte få
bestämma allt själv, men för mig är det tvärtom.
Genom att så mycket är ordnat med, tack vare
storleken på kedjan, kan jag istället ägna mig åt det
som gör just min affär personlig och unik. Typiskt
för mig är att jag håller mig till Interflora Fresh´s
koncept, men att jag betonar olika starkt utifrån
vad jag själv tycker om. Glas, t ex, känns väldigt
spännande och naturligt för mig att ha med i mitt
sortiment.
Det är nog det jag gör bäst, tror jag: att inspirera
andra. Oavsett om det är med blommorna i sig,
eller genom att lära andra att känna sig bekväma
med att binda buketter själva. Jag har haft kurser,
så många kurser att det just nu känns som ”äsch,
nu har alla gått en kurs hos mig”. Det allra

roligaste med kurserna är just när kunden bara går omkring och
insuper blommorna i butiken, och sen - till slut - tar steget och själv
öppnar en kyl och börjar komponera.
Just blommor som konstnärsmateriel är väldigt frigörande,
eftersom du kan ställa tillbaka och börja om när du inte blir nöjd
den första gången.

En berättelse från:

lilla

Det jag tycker mest om med blommorna,
är att alla gillar dem. Som egenföretagare
är du din produkt, och i mitt fall blir det så
att jag är någon som de allra, allra flesta blir
glada av att möta.
Om jag skulle arbeta med något annat, är
det vad jag skulle sakna och längta tillbaka
till. Kundmötet och den kreativitet som
uppstår oss emellan.
Blommor precis som trender är en färskvara. Jag ser min butik som en saluhall och
mitt hemliga vapen är att försöka bygga
upp den där känslan av lustfyllt handlade,
då alla sinnen är öppna för intryck, så där
som det blir när man kommer in just i en
saluhall, nästan oavsett var i världen det är.
När man kommer in på Acleja öppnas
varje sinne, ett efter ett. Att ha varit här, är
att ha blivit en ännu lite rikare människa.
- Christian på Acleja

Erbj. gäller så långt lagret räcker.

Acleja Blomsterhandel Östergatan 6b, Vaggeryd. Tel 0393-105 88.
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HJÄLP LIONS
ATT HJÄLPA
Insamling av barnkläder (5-15 år)
och lakan till barnhem i Lettland
i samarbete med Gnosjö Hjälper, Koola Kidz,
”Earth Hour”-kampanjen i Vaggeryds kommun
och andra Lionsklubbar i GGVV + Ljungby

Insamlingstider:
23-28 mars hos Koola Kidz i Vaggeryd och
på biblioteket i Skillingaryd.

28 mars kl 11-15 så tar Lions emot på
gatan utanför biblioteket i Skillingaryd.

Passa på att rensa ut husets garderober,
lämna klädpåsarna/lakan och du som
lämnar påsar till Koola Kidz får
20% rabatt på hela köpet när du
köper nya kläder en ÅTERWIN-WIN situation.
Obs! Kläderna skall vara hela och rena.
Intresserad med att hjälpa till med detta eller andra
hjälpprojekt kontakta: Jörgen Malmklint 073-595 29 00
eller Jörgen Bergström 0705- 10 82 21

Välkommen med ditt bidrag - behovet är stort!

• • •• • • • •• •••••
• • • • •••••••••
• • •••••
•
•••

• ••• • ••• •• • •••••••••••••
Rätta Svar Februaritävling
•• ••••
• • • •• • •• • • ••• • • • ••••••••••••••••••••••
Elofsson, Lundbäck, Jernberg, MoraNisse, Kalla, Wassberg, Brink,
•• • • • ••••••••••••••
Edström (sonja), Hellner, Svan, SärnaHedlund, Haag, Rönnlund, Falk,
••• • ••••••••
• •• • • •••••••••
• • • • ••• • •••• • • •• • • •••••••••••••••••••• Mogren, Martinsson (Barbro), Billan, Norgren (Britta), Utterström,
• •• • • •••••••••
• • • • • • • •• ••• •• • • • •• ••••••••••••• Grahn, Håland
• • • • • •••••••••
• •• • • •••••••••••••

Sven Johansson Mässeberg, Olof Eriksson Vaggeryd,
Leif Glämsta Vaggeryd, Ingegärd Bolmvik Vaggeryd,
Helen Sjöström Vaggeryd

/Kina & Bosse
sangshopen@ipw.nu Tel 070-330 08 31
Övriga Öppettider: Mån - Fre 15.00 - 18.00

Vinnare Februari

lilla

Götaforsvägen 2, Vaggeryd.

ÅTERWIN - WIN
"Våren närmar sig & det är
dax att "byta garderob".
Höstens & vinterns kläder har gjort sitt.
Passa på att rensa ur hela husets
garderober, både din & barnens.

Kläder, påslakan, skor och leksaker mm

Efter ett framgångsrikt försäljningsår
2014 ser jag fram emot att också få
hjälpa just dig med dina
bostadsfunderingar.
Välkommen att besöka mig på vårt
nya fina kontor på
Järnvägsgatan 1 i Vaggeryd
eller ring mig på 070-511 57 66.
Med vänliga hälsningar Bodil Mattsson

Lämna sen påsarna hos oss på

KOOLA KIDZ 23-28/3.
Alla kläder körs direkt till barnhem
i Lettland och du som lämnar får

20%

rabatt

på hela köpet när du köper nya kläder.

En ÅTERWIN-WIN -kampanj
Välkomna in
& inspireras.
/Anna, Josefine
& Yvonne

Så varför inte ringa Vaggeryds största mäklare?

www.koolakidz.se 0393 - 125 45

Viktoriagatan 8, Vaggeryd.
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Kampanjpriser på hela Brunstads sortiment!

Gäller 23/3 tom 14/4

Nya Presenkort i

lilla

Man kommer aldrig först
genom att gå i andras fotspår

Skillingaryd
Tel: 0370-700 44

Jönköping
Tel: 036-12 56 00

Nu kan du köpa det nya presentkortet
hos medlemmar i handelsutskottet

Huskvarna

Knivdagar!

Tel: 036-13 73 30

30 årsjubileumsset - 3 delar
Kockkniv 20 cm, allkniv 13 cm,
skalkniv 9 cm

ord. pris: 2299:-

Nu 1799:ord. pris: 799:-

Nu 599:26-28 mars

Förfest och Fest
i dagarna 3
1 plagg
2 plagg
3 plagg
eller fler

10%
20%
30%

Gilla Selma och ta del av
erbjudanden och nyheter

facebook.com/SelmaVaggeryd

/Ulrika med personal

G-2 kockkniv 20 cm
ord. pris: 1295:-

Nu 999:-

0393-77 39
39 15
0393-77

ord. pris: 129:-

I ’ r)att)
diska) skinen
i)diskma

Nu 59:Barnarpsgatan 34, Jönköping
Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör 10-14

”Mode för kvinnor”

Vassaste kniven
i lådan

Senta Vinglas
inglas

m.fl.

lkomna)in)
XŒ
och)inspireras

Jubileumskniv 13 cm

Storgatan 18, Skillingaryd

Rosengallerian, Huskvarna

Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör 10-13 Öppettider: Mån-fre 10 -18 Lör 10-14

www.onska.se
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HANTVERK och SERVICE i ...

lilla

Vi hjälper dig med dina projekt
Du vet väl att du kan handla dygnet
runt hos oss - gå in på ...

Trött på gruset efter vintern?
Vi fixar det med
maskinsopning!
Gäller för både företag
och privatpersoner.

Pellets för avhämtning
eller hemtransport
från

2.190:-

/pall

2.636:-

/ton

Bulk Vid köp av minst 3 ton

Boka in Öppet hus
Lördag den 25 april

Priserna gäller till 28/4.

Vi utför även lossning och
lastning med lastmaskin
Hyr ett släpvagnsskåp

200:-

/dygn

350:-

/helg

www.handla24.se/vaggeryd
Välkommen till din ICA-butik på nätet

Stensättning?
Kontakta oss
för ett besök.

www.hakansfastighetsservice.se

Tel 0730-58 30 71

Tånggatan 7, Skillingaryd

ALLT inom Bygg & Kakel

Pris: 1500:Box 139, 567 23 Vaggeryd, Tel/fax: 0393-125 11

Vi utför säkring av
gravvårdar enligt
Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar.

Vi förverkligar dina drömmar!
Fredrik Gustavsson 070-630 53 78

CC

EL - PASSAGE - LARM - SERVICE - CCTV

-SERVICE
Tel: 0393-160 55
Storgatan 27
Vaggeryd

www.cc-service.se
REPERATION - SERVICE - FÖRSÄLJNING
Bildelar Släpdelar Tillbehör Diagnos
Bildäck & Fälg Däckverkstad
Däckhotell Cyklar Skog & Trädgård

.
.
.

UTHYRNING:

.

.

.
.
.

.

ENTREPRENAD: Lastning Lossning

Materialhantering
Snöröjning Sandning Sopning
Öppet: Må-fre 9-18 lö 9-12 (lunch 12.30-13.30)

SKYLIFTAR

Vaggeryd 0393-360 00
Skillingaryd 0370-712 61
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r c:a 4
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Tomkartong

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten
- Tak- & Fönsterbyten
- Nybyggen
- Renoveringar
Allt enligt er önskan!

OSCARSSONS BIL & DÄCKSERVICE
Fabriksgatan 21, Skillingaryd

ar!
l
i
b
n
Vi ka

25-århien
bransc

Ac - Service
Bilreperationer
Däckservice
4-hjulinställningar

Tel. 0370-716 85 073-692 16 99
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Välkommen att kontakta Lars Svensson

MÖLNARP BYGG
TEL. 0370-721 70, 070-552 93 46
Jobbar du med hantverk, service el liknande?
Välkommen att annonsera. Kontakta oss!

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
2005 - 2013

Rita Reklam AB Långatan 9, 335 31 Gnosjö
tel: 0370-98 111 fax: 0370-911 77
eller mail: rita.reklam@telia.com

Skratt i

lilla
- Jag vill köpa en hatt.
- Jaha, vilken storlek?
- Det vet jag inte men för
säkerhets skull tog jag
med mig huvudet.

-Bäste Kalle, du borde dra
ned gardinerna, sa grannen.
Jag såg när du kysste din
fru igår kväll.
- Det kan du inte ha gjort.
Jag var inte hemma igår.
Läraren frågar klassen:
- Vad är det för folk som
lever på kolahalvön, Göte.
- Ett segt släkte.

TA
MÅNADENS BÄS

anten
Erik stod vid vägk
i ena
med en bensindunk
t bromhanden då en bilis
lift.
sar in och bjöd på
te ben- Ska du till närmas
raren.
sinstation, frågar fö
drade
- Nä, varför det, un
Erik.
de fått
- Jag trodde du ha
bensinstopp.
en har
-Nää, den här dunk
när jag
jag alltid med mig
liftar.

- Tycker inte ni att min son
är väldigt lik mig? frågade
den stolte fadern.
- Jovisst, men bry dig
inte om det. Huvudsaken
är att han är frisk.
- Hur gick det till när du
blev av med dina fram tänder, Kal?
- Jo, jag jobbade på ett`
bygge och en lärling
skrek:
- Se upp, jag tappade
hammaren.
- Det var just vad jag
gjorde.
- Du Gun-Britt, sa Sven-Eric
när de var på väg hem från
dansbanan, kan vi inte ta
genvägen genom skogen?
- Nej inte i kväll, blev svaret,
jag har faktiskt bråttom!

- Har någon i er släkt
haft TBC, frågar doktorn?
- Nej, men min morbror
hade en BMW.

Janne P Solskyddsteam
rar 10-års jubileum

Janne P Solskyddsteam, som ägs och drivs av Joel Gustafsson, firar under
veckan 10-års jubileum i kommunen. Vaggeryd är numer basen för
företaget och Joel trivs bra i de relativt nya lokalerna på Östergatan 9.
”Du kan inte styra över vädret. Men ditt solskydd kan alltid vara exakt
som du vill ha det” är det motto som Joel arbetar efter. Främst jobbar han
med måttanpassade solskyddsprodukter från kända leverantörer. I hans
lokaler finns en stor utställningyta för att kunna visa upp praktiska och
bekväma produkter för både hus och lägenheter i ett flertal olika färger
och kombinationer som är anpassade för vårt nordiska klimat.
Det område som växer hela tiden är olika ”smartahem” -lösningar, säger
Joel. Med en enkel svepning över din smartphone kan du numera styra
allt från persienner, markiser och gardiner till lampor, grindar och till och
med kaffekokaren. Allt som krävs är en diskret liten box i hemmet och en
app till din smartphone eller surfplatta.

Gislaved
Köpmangatan 10
0371-51 19 30

Ljungby
Kungsgatan 4D
0372-62 222

Vaggeryd
Viktoriagatan 5
0393-12 555

Så varför inte passa på att besöka Janne P under jubileumsveckan (v.13)
och vara väl förberedd inför sommaren.
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Tänker du göra något speciellt på
Earth Hour-dagen den 28:e mars?
Jodå, vi brukar släcka ner både hemma hos
mig men också här i butiken (Beijers). En
gång var vi på hotell just den här dagen och
då släckte de ner allt, bubbelpool och spa –
allt det där man längtat till när man skall bo
på hotell. Först var vi lite besvikna, men
sedan var det faktiskt riktigt mysigt!
Jenny Hägg,
butikssäljare

Mohamad Kaddoura,
ekonomistudent

Text och foto: Infobyrån

Nu när du berättar vad det är, tänker
jag nog göra något av det. Jag bor
själv med min flickvän så det låter ju
inte helt fel om vi skulle släcka ner
och äta en god middag tillsammans
med bara stearinljus tända.

Bekim Makuti, snickare

Jag vet att det är en timma då vi alla släcker,
lite som en gemensam sak för miljön över
hela jorden. Men sanningen är att jag gillar
mörker och tycker inte så mycket om
elektriskt ljus över huvud taget; jag går
omkring och släcker för det mesta, faktiskt.
Jag tycker helt enkelt bättre om skenet från
stearinljus. Om det är någon aktivitet för
allmänheten här i Vaggeryd, så är jag helt
klart intresserad av att mötas gemensamt
kring miljön just den här dagen.

Nu vet jag vad det är och har hört
många andra berätta, så i år tänker
vi också släcka ner hemma hos oss.
Men vi har faktiskt aldrig gjort det
förr.

lilla

Emma Svensson,
resurspedagog

En riktig ambassadör för vår lilla stad
Att höra någon berätta om din plats…som
också är deras plats, med sådan övertygelse
och inlevelse att det öppnar upp dina ögon.
Gör så att du ser din plats med nya, fräschare
och mer positiva ögon. Visst är det fantastiskt
när det händer?
Låt mig början om och förklara. Jag är en
person som trivs i småstaden och tycker vår
lilla stad har mycket att hurra för. Så när jag
gick in till Anna på Koola Kidz för en liten
pratstund om de nya presentkorten som
handlarna har tagit fram, visste jag att jag gick
in till en butik som tror på småstaden lika
mycket som jag själv. Men ut kom jag med en
övertygelse om att hon var så mycket mer.
När jag gick in i butiken stod det två kvinnor
med sina småttingar där inne, redo att betala
för sina varor. Jag fick reda på att kvinnorna
hade åkt en bra bit för att komma och handla
hos just Anna. Via Instagram hade de hittat
henne, frågat om det var öppet just den dagen
och fått svaret: Ja men visst, varmt välkomna
in till mig! Och ja, de skulle handla hos Anna,
för visst säger vi att vi ska handla hos Anna,
istället för Koola Kidz? På samma sätt säger vi
Ica Jonas eller Linneas blomsterhandel.
Innan de gick ut från butiken frågade de om
tips på lunchställen, de hade ingen lust att
sätta sig i bilen igen, så det fick gärna vara
nära…och gott. Och det var här det blev riktigt
magiskt.
Anna berättade att allt i vår lilla stad är nära,
här behöver vi inte ta bilen för att handla. En
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promenad med barnvagnen och sen är du
framme… oavsett vart du ska. Hon kunde
fortsatt och sagt: vi har en pizzeria, ett bageri,
och en restaurang. Klart, slut-varsågoda och
välj.
Men Anna fortsatte och berättade om sitt
favoritställe när hon ville äta pizza, eller om de
var sugna på sallad kunde hon rekommendera Ritz; deras sallader hade hennes
egna ungar gett två tummar upp på. Och
sedan skulle de självklart stanna kvar och fika
där med, för de hade visst någon kaka med
kolasås som var underbar. Hon berättade om
ägarna bakom Spis och deras fina restaurang.
Hon fortsatte att berätta så fantastiskt om
butikerna i vår lilla stad att kunderna
bestämde sig för att
stanna kvar en stund efter
lunch också.
Där stod jag, hänförd.
Och insåg just då det
alldeles speciella med
vår lilla stad. I vår lilla
stad tävlar vi inte, vi
rekommenderar och
stöttar våra kollegor som
driver butikerna. I vår
lilla stad tipsar man gärna
sina kunder eftersom
man själv tror på det man
rekommenderar. Här
behöver vi inte ta bilen
eftersom allt är nära. Här

kan vi namnen på dem som stiger i in våra
butiker, både småttingarna och de äldre, både
stammisarna och dem som hittar hit via
Instagram.
Jag gick in butiken för att prata med Anna på
Koola Kidz, när jag kom ut var jag medveten
om att jag hade pratat och fått lyssna på Anna den sanna ambassadören för vår lilla stad.
Nevena Condric,
Näringslivsrådet

lilla

Kyrkan som ger
energi till en hel bygd

Missionshuset i Ekeryd ser nästan alldagligt ut där
det ligger i skärningspunkten mellan vägarna från
Bratteborgs station, Bratteborgs herrgård,
Skjutebo och Taberg. Men byggnaden som
uppfördes 1881 har haft en långt större betydelse
för bygden än dess anspråkslösa yttre antyder.
Runt om i kommunen byggs gamla frikyrkor om
till andra ändamål. Den som åker runt i
landsbygden i Vaggeryds kommun kan säkert
hitta 15 gamla missionshus som fått andra
användningsområden, främst som bostäder efter
att småförsamlingar avvecklats eller lagts samman
till större enheter.
Ekeryds missionshus skulle logiskt sett räknas till
den skaran men så är det inte. Långt därifrån.
Numera bor det inte många människor i Ekeryds
by. Men det röda bönehuset spelar ändå en viktig
roll för hela den norra delen av Vaggeryds kommun som mötesplats, inte minst för ungdomar.
Ekeryds Missionsförsamling och dess ungdomsverksamhet går nämligen mot trenden.
År från år minskar antalet aktiva ungdomar i
föreningslivet i kommunen, vare sig det handlar
om idrott eller religiösa organisationer.
Men det gäller inte Ekeryds Missionsförsamling,
trots att dess mötesplats ligger i glesbygd en och en
halv mil norr om Vaggeryd och egentligen har
riktigt dåliga förutsättningar att lyckas samla
ungdomar. Trots detta finns det faktiskt ungdomar
som reser hela vägen från Vaggeryd för att få vara
med!
1981 firade Ekeryds Missionsförsamling 100 år.
Detta jubileum celebrerades med en artikel i
Byarums Hembygdsförenings årsskrift skriven av
Frank Byrmo som bland annat berättar att
ungdomsverksamheten samlar 30 barn i söndagsskolan.
Även om söndagsskolans attraktionskraft har
minskat, inte bara i Ekeryd, är bilden en annan 34
år senare.
I dag omfattar församlingens ungdomsverksamhet
45 UV-scouter, 16 deltagare i söndagsskolan samt
17 i en tonårsgrupp.
– Räknar vi in alla som är aktiva i församlingen
hamnar vi någonstans kring 100 personer, en
otrolig siffra, tycker församlingens pastor David
Skoglar.

Stefan Apelqvist, som numera är ordförande i
församlingen, bestämde sig för att flytta till Ekeryd
för fyra år sedan efter att på ryktets vägar hört
mycket gott om bygden och inte minst om
ungdomsverksamheten i Ekeryds Missionsförsamling:
– Så jag beslöt att testa, flyttade hit och sedan gick
det snabbt. Vi trivdes från första stund och blev
mottagna med öppna armar vilket gjorde det lätt
för oss att komma in i gemenskapen. Det ledde till
att både både jag och min fru engagerade oss i
församlingsarbetet, berättar han.
David Skoglar har naturligtvis även han känt de
positiva vibbarna.
– Den positiva trend som vi länge har haft betyder
väldigt mycket. Upplever man att verksamheten
minskar i en organisation tappar man fart av bara
det, säger han.
– Men här har vi haft så många glädjeämnen på
senare år att det har gett energi tillbaka. Vi försöker
verkligen vara kyrkan mitt i byn. Utöver den rent
kyrkliga verksamheten arrangerar vi tipspromenader, grillkvällar och bilrallyn. Dessutom
har vi haft förmånen av en grupp fräscha unga
ledare som barnen trivs med.
Men denna positiva stämning har inte alltid varit
vägledande. Under en längre tid låg UVverksamheten vilande men på initiativ av Astrid
Johansson började man samarbeta med Byarums
Missionsförsamling. Resultatet blev så småningom
att all UV-verksamhet samlades i Ekeryd och att
Missionsförsamlingen i Byarum lades ned. Men
varje år flyttar UV-verksamheten ut i naturen till
gården Bron som ligger norr om Byarumssjön,
några hundra meter väster om kyrkbyn.
Tonårs-ledaren Samuel Wåhlin har 30 år bakom
sig som ledare och har upplevt både låg- och
högkonjunkturer.
– Idag har trenden vänt och det hjälper oss
eftersom vi har en god inflyttning till bygden,
konstaterar han.
– Längre tillbaka hade vi en tonårsgrupp där
verksamheten vilade i fem år. Men så kom en
grupp ungdomar födda 1993 som ville fortsätta att
träffas efter UV-tiden och på deras begäran
startade vi om tonårsverksamheten, berättar han.
– Vi har just den åldersgruppen att tacka för

mycket eftersom flera i gruppen blivit ungdomsledare.
Men han understryker också vikten av kontinuitet
och tradition:
– Församlingsarbetet kräver att vi ställer upp
annars skulle det inte fungera. Vi har haft fördelen
av en stomme ledare vars föräldrar tidigare har
varit engagerade i församlingen. Sedan har vi
kunnat hjälpa nya ledare att komma igång. Det har
gett stadga åt församlingsarbetet.
Framtiden, då? Inflyttningen är god just nu och det
ger en viss trygghet.
Rickard Wackt pekar på betydelsen av skolbygget
i Byarum.
– Alla som har gått i Byarums skola har varit med
här. Därför ger skolbygget i Byarum oss en
jättefördel.
En typisk vårvinterkväll i början av mars.
Snötäcket och barmarken bildar en spräcklig yta
ute på de vidsträckta åkrarna kring Ekeryds by.
Denna kväll fungerar Ekeryds missionshus som
mötesplats för hela bygdens ungdom. Det är UVkväll och bil efter bil lastar av pojkar och flickor för
att sedan försvinna i alla väderstreck.
Ur kyrkans fönster strålar ett välkomnande ljus.
Det är stimmigt värre i lokalen innan pastor
Skoglar får ensamrätt till ljudvågorna. Han
beskriver med hjälp av ett större fat popcorn hur
världens tillgångar fördelas:ett barn får väldigt
mycket, de flesta får dela på smulorna. Och tro
det eller ej, budskapet går hem:
– Ni är lyckligt lottade som får växa upp i Sverige,
glöm inte det när 50 miljoner är på flykt och
flertalet människor i världen tvingas leva på det
som blir över när de rika människorna tagit sitt.
UV-chefen Rickard Wackt konstaterar senare
under kvällen vid ett samtal kring värdet av
församlingens ungdomsverksamhet.
– Det finns inte många andra ställen i samhället där
frågor om etik och moral förmedlas så tydligt som i
våra kyrkor.
Det är bara att instämma:
– Ni är lyckligt lottade som får växa upp i Ekeryd
med omnejd.
Text och foto: Kåre Boberg
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Så minskar du matsvinnet
Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat
som produceras, vilket ger stark
klimatpåverkan helt i onödan.
Tänk på att "bäst före" inte betyder "dåligt
efter". Lukta och smaka för att avgöra om
maten går att äta. Ägg i kylskåp håller
exempelvis flera månader efter utsatt datum.
Planera inköpen så att färskvarorna hinner
ätas upp innan de blir dåliga.
Använd kylskåpet rätt. Sätt mejerivaror och
kött där det är som kallast, grönsaker där
det är varmare och förvara gärna även
nötter och frön kallt.

Priserna gäller tom 29/3- 2015.
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