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Årsmöte i Braås
Samhällsförening
Torsdagen den 23 mars
kl 19.00 i Braåsgården
Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast 1 mars.
Gästtalare är Ulf Axelsson
Småland/Växjö Airport

Välkomna

Årsmöte
Måndagen den 27 februari kl. 15.00
i församlingshemmet.
I småländska poeters sällskap. Mycket visor och lite
dikter, Eva Carlsson, Gemla underhåller.
Anmälan senast 20 februari till Hans E 30822.
Behöver Du skjuts till eller från mötet
ring 30456 Gullan F.

Konsert i Sjösås gamla kyrka med
Ensamble Mare Balticum

De fyra årstiderna
den 2 februari
kl. 19.00 — fri entré
Ensamble Mare Balticum är Musik i
Syds ensamble för tidig musik.
Musik från medeltid och renässans
framförs i en färgrik blandning av
sång och mjukt klingande
renessansinstrument som dulcian
och luta, violin och blockflöjt, basun
och viola da gamba.
Arrangör: Braås Samhällsförening,
Svenska Kyrkan Braås, Musik i Syd
och Växjö kommun

KALENDER
► Torsdag 26 januari kl. 19.00
Minnen som bleknar Mats
Harrysson, dokumentärfilmare,
Växjö berättar om beredskapen i
Sverige under 2:a världskriget i
Hembygdsgården. Dädesjö
Föreläsningsförening.
► Måndag 30 januari kl. 15.00
PRO Möte i församlingshemmet.
Olof Björngreen underhåller.
Kaffeservering. Behöver du skjuts
till/från mötet ring 30247 Roland G.
► Torsdag 2 februari kl. 10  11
Babysagostund på Braås bibliotek
► Torsdag 2 februari kl. 19.00
De fyra årstiderna  konsert med
Ensamble Mare Balticum i Sjösås
gamla kyrka
► Måndag 20 februari kl. 10  12
Sportlov med skrivardag på Braås
bibliotek
► Tisdag 21 februari kl. 10  11
Sagostund på Braås bibliotek
► Tisdag 21 februari kl. 14  16
Biblioteksdeckarna på Braås
bibliotek
► Onsdag 22 februari kl. 10  14
Kodoteket på Braås bibliotek
► Torsdag 23 februari kl.19.00
Min flykt under andra
världskriget med Krista von
Tiesenhausen, Lädja berättar i
Hembygdsgården. Dädesjö
Föreläsningsförening
► Måndag 27 februari kl. 15.00

PRO Årsmöte i
församlingshemmet.

► Torsdag 23 mars kl. 19.00
Samhällsföreningens årsmöte i
Braåsgården med Ulf Axelsson

Ordföranden har ordet
God Fortsättning på 2017. Som vanligt
är det spännande med ett nytt år, som är
som ett oskrivet blad. Detta gäller
naturligtvis även oss i Samhällsföre
ningen. Vi ligger i startgroparna för att
påbörja vårt arbete. Just nu är det
förberedelser och arbete inför vårt
årsmöte 23 mars. Arbete pågår med att
hitta nya styrelsemedlemmar. Det finns
ett stort intresse, men många är i den
ålder då arbete och familj måste priori
teras. Om du som läser detta och känner
att du har tid över och intresse för att
utveckla Barås och vill jobba i ett krea
tivt och engagerat gäng, kontakta mig.
Under våren kommer vi att arbeta med
att hitta en ny lösning på samman
ställning och tryckning av Brasan och
ny hemsida, då Ulf Arfvidsson önskar
att bli entledigad från detta arbete. Detta
innebär att vi behöver någon som vill
uppdatera hemsidan och även ansvara
för vår FBsida.
Årets första kulturevenemang är en

konsert i Sjösås Gamla Kyrka den 2
februari kl 19.00, pricka in den kvällen
som kommer att bli speciell, se mer info
i annonsen. Vi hoppas på att även
sommaren 2017 skall kunna erbjuda en
fulltecknad Kultursommar.
Kommunprojektet, Inkludering genom
idrott och samverkan kommer att starta
under våren. HELA Braås sektionen har
också planer på att påbörja ett arbete för
att starta kulturaktiviteter för de barn
och ungdomar, som inte är idrottsintres
serade. Ytterligare ett område att arbeta
inom om du är intresserad.
Vi planerar för att genomföra våra
traditionella arrangemang, som inleds
med Braås Marknad, lördagen den 29
april. Samtidigt har vi Konstutställning i
Braåsgården, i år blir det fotoutställning
av Ewa Bladh.
Vi är en Samhällsförening med höga
ambitioner. Vi vill erbjuda roliga och
trevliga arrangemang för att skapa
mötesplatser, samtidigt som vi vill
utveckla vårt Braås till en plats där alla
kan känna sig hemma, arbeta för trygg
trafikmiljö, boendemiljö, skola och fritid
m m. För att kunna leva upp till detta
jobbar vi tillsammans med alla goda
krafter som finns i samhället.
Jag vill avsluta med en önskan om att
även 2017 skall bli ett år av samarbete
och samförstånd för ett allas trevnad.

att vi som besökare ska få en så rik
upplevelse som möjligt.
Mona och Matz har dessutom bidragit
till att unika naturvårdsområden som
Braås äng och även Braås park genom
skyltning och märkta vandringsleder
blivit tillgängliga för oss alla. Utan
deras stora intresse för bygd och natur
hade vi alla varit fattigare på kunskap
om och upplevelser i bygdens natur och
kultur!
Klubben delar också ut ett smycke till
den som utses till årets lucia. Jonna
Nielsen från Böksholm fick smycket
som delades ut av Lions president Arne
Johansson vid Luciakröningen i Drevs
kyrka.
Julkärvar såldes i Braås före julhelgen.
Många har som tradition att sätta ut en
julkärve till fåglarna. Vår egen sådd på
Lidboholm misslyckades pga torkan
men det fanns havrekärvar att köpa i
Skårtaryd. Efter inplastning av omkring
200 kärvar såldes dessa genom hem
besök i Braås före jul. Detta är en viktig
inkomstkälla för klubben att kunna ge
bidrag lokalt och centralt. Till skillnad
från många andra hjälporganisationer
går 100% av alla insamlade medel direkt
till hjälpverksamheten. Egna kostander
och administration betalas genom
medlemsavgiften i Lions.

Ingela Blad, ordf.

Gammalt och nytt från
Hembygdsföreningen

Lions Club Braås
Klubben sammanträder varje månad för
att planera sina aktiviteter och efter
mötet blir det en studs samvaro med mat
och kaffe. Vid decembermötet med
julbord på Braås Lunchrestaurang
delades årets stipendie ut till Mona och
Matz Gustafsson. Motiveringen var
följande:
Mona och Matz Gustafsson har under ett
stort antal år bidragit till att
Hembygdsparken i Braås fortfarande
kallas och liknas vid ett Skansen i
miniatyr. Den välskötta trädgården med
sin rika flora och de välunderhållna
byggnaderna med dokumentation från
hembygden ligger till grund för detta.
Otaliga timmar har Mona och Matz lagt
ner på skötsel av park och byggnader för

Först av allt ett stort tack till alla er som
genom frivilligt, idogt arbete ser till att
Braås hamnar på turistkartan! Hem
bygdsparken med sin blomsterprakt
skulle inte finnas utan era insatser. Inte
heller de nu välunderhållna byggna
derna med kulturarv från bygden eller
för den delen de goda våfflorna eller
valborgsfirandet eller nationaldags och
midsommarfirandet. Tack igen!
Planeringen inför det nya
verksamhetsåret är ännu inte slutförd
men hamnar i kalendariet i Brasan och
på hemsidan inom kort. Håll alltså koll
på Brasan och lokal affischering!
Scensommaraktiviteterna som
kommunen erbjudit oss landsbygdsbor
är heller inte färdigplanerade men vi ser
fram emot ännu en sommar fylld med

Arne Johansson Mona Gustafsson Matz Gustafsson

olika musik och teateraktiviteter.
Alla evenemang ovan (även kommu
nens) kräver frivilliga krafter som på
olika sätt hjälper till. Är du intresserad?
Du behöver inte binda dig för att bidra
under hela verksamhetsåret eller vara
medlem i Hembygdsföreningen. Också
tillfälliga insatser behövs. Hör i så fall
av dig till Nisse Samuelson, 0706
689862, eller till Sten Widén, 0705
689521. Du är mer än välkommen!

Ullabell Johannisson, 0709 837602

Importerade burkar
och petflaskor.
Nu när jul och nyår är slut så finns det
troligen många som har inköpta
aluminiumburkar från Tyskland eller i
annat land och som inte gör någon
nytta om de slängs i en återvinnings
station. Burkarna gör större nytta om de
lämnas till Friluftsfrämjandet/
Braåsgymnasterna eller Braås GoIF.
Föreningarna får nämligen betalt för
burkarna av Returpack i Sverige och
blir till stöd för våra ungdomar som
idrottar.
Braåsgymnasterna tar emot burkar i
sporthallen när det är träning måndagar
 onsdagar 17  19. Burkar till Braås
GoIF kan lämnas när det är innebandy
match i sporthallen. Du kan också
kontakta mig eller någon ledare i
föreningarna så kan vi hämta dom. Det

Svenska Kyrkan
KALENDER

► Tisdagen den 17 januari kl. 18.00
Språkcafé i Braås Församlingshem
(även 31/1, 14/2, 28/2). Kom gärna
och prata svenska med våra
nyanlända som längtar efter att få
lära sig ett rätt uttal så de blir
förstådda!!
► Lördagen den 21 januari kl. 18.00
Jubileumskonsert med Musica
Vitae och Växjö Kulturskolas
Kammarorkester i Sjösås Nya
kyrka i Viås. Repertoaren kommer
att domineras av musik från de
äldre musiksamlingarna, med
bland annat verk av Zschotzscher

Sång utan gränser
Tisdagar kl. 18  19 jämna veckor i Braås församlingshem (24 jan, 7 feb, 21
feb osv.) Har du lust att sjunga tillsammans med andra? Att lära känna sånger
från hela världen? Utan krav på förkunskaper, notläsning eller sångförmåga?
Kom då och sjung med oss! Ingen föranmälan, alla är välkomna. Om du har
frågor, ring Juliane tfn 0729 724 667. Lär mig din sång, jag lär dig min!
går också bra att lämna burkar hos Bil
& Traktor, Måns Widéns väg, så hämtar
jag dom där. Vi tar också emot svenska
burkar och PETflaskor om Du vill
skänka dom också.
Vänligen
Evert Carlsson 070 965 07 30

Braås Bibliotek
Öppettider:

Måndag 14  19 Tisdag 9  12
Onsdag 9  12 Torsdag 14  19






Måndagar kl. 15.00  16.30
Språkcafé
Torsdagar kl. 14.00  19.00
Medborgarkontoret
Torsdag 26 januari kl. 11.00  12.00
11kaffe
Torsdag 2 februari kl. 10  11
Babysagostund

Sportlov på biblioteket



som har koppling till Sjösås.
Kollekt till musikverksamheten.
► Torsdagen den 2 februari kl. 19.00.
Musikkväll med Ensamble Mare
Balticum i Sjösås gamla kyrka
► Söndagen den 5 februari kl.16.00
Ljusgudstjänst med barnkören i
DrevHornaryds kyrka.
Kyrkkaffe.
► Onsdagen den 8 februari kl. 12.00
Sopplunch i Braås
Församlingshem (även 8/3)
► Söndagen den 26 februari kl. 10.00
Ekumenisk
bibeläventyrsgudstjänst med
Equmeniakyrkan i Braås
Församlingshem. Semlor.

Måndag 20 februari kl. 10  12
Skrivardag — för dig som tycker om att skriva egna
texter
 Tisdag 21 februari kl. 10  11
Sagostund  Allt är möjligt med Madde och Clara.
En interaktiv sagostund som avslutas med lekfull
pappersvikning. Från 3 år
 Tisdag 21 februari kl. 14  16
Biblioteksdeckarna. För alla nyfikna och påhittiga!
Lös mysterier med specialinbjudna deckare. Från 9 år.
 Onsdag 22 februari kl. 10  14
Kodoteket på besök. Prova på progammering och ha
skoj med robotar mm
OBS! Anmälan till alla program tfn 047462 20 40 eller
braas.bibliotek@vaxjo.se
Välkomna hälsar
Veronica & Jonas Tnr: 0474 – 62 20 40

Lediga lokaler
Kontor, garage mm på
Björkvägen 9 5  350 m2
finns för uthyrning.
Kontakta Leif Lindwall
0708 830 623

Fasaner
Fasanen finns vild normalt i Skåne och i kustområdena av
södra Sverige. Här i inlandet förekommer de endast om någon
föder upp och släpper lös ungfåglar. Klimatet har inte varit
särskilt gynnsamt och fasanen överlever inte vid mycket snö
och kyla. Nu har vintrarna blivit mildare och även
snömängden mindre. Det bör nog vara bättre betingelser nu
för att en population skall kunna överleva.
Under hösten har ett antal fasaner observerats på olika platser
i Braås. Erik Sääf i Böksholm köpte 50 kycklingar i somras
och födde upp dem i tio veckor för att sedan släppa ut dem
under hösten. Några av dessa letade sig efter hand till Braås
där det finns mat under fågelborden. Han planerar att föda
upp ytterligare 50 fasankycklingar till sommaren.
Det är en mycket vacker fågel och trevligt att ha i sin
trädgård. Om det nu blir snöfall med mycket snö gäller det att
se till att det finns lämpligt foder och lämplig miljö så att
fåglarna klarar vintern. Lägg ut spannmål, majs eller ärtor på
en skyddad plats där fasanerna har setts. Det bör vara vid ett
buskage så att de kan gömma sig för räven eller annan
predator. Se till att det aldrig blir tomt på mat så stannar de
gärna kvar eller kommer tillbaka efter några dagar.
En vacker fasantupp har visat sig lite då och då vid vårt
fågelbord. Havreneken som mest gulsparvar och kajor varit
intresserade av gav några korn även åt tuppen. I övrigt
verkade solrosfröna som fåglarna sprätte ner från automaten
duga bra som föda.

Braåsgymnasterna
Vårterminen 2017 startar vecka 3
Nya gymnaster är välkomna under
de 3 första veckorna. Undantag;
mixgruppen (pojkar 03 & äldre,
tjejer 02 & äldre), provträning krävs.
Dagar och tider hittar du på vår
hemsida; www.braas.se/gymnastik
Tyvärr saknas ledare för flickor 07,
08 vilket innebär att inga nya gymnaster i dessa åldrar tas
emot.
Vi är en ideel förening och beroende av att det finns
personer som vill ställa upp. Utan ledare kan vi inte bedriva
någon verksamhet. Kan du tänka dig att bli ledare? Inga
förkunskaper krävs men det är ett plus, vi står för din
utbildning. Tveka inte,
Ring AnnSofi Andersson 0700897539
Bli av med julhelgernas skörd av burkar/petflaskor och
stöd vår förening samtidigt
Vi hoppas du vill skänka dina burkar/petflaskor till oss. OBS!
Även utländska burkar utan pant tas emot. Insamling sker
under vecka 34 i Braås Sporthall kl 17  21 måndagar &
onsdagar samt 17  18.30 tisdagar.
AnnSofi Andersson, Ordförande

Nu flyttar vi successivt
Bästa Braåsbor!
För att ta del av hela vårt
Här får ni information om vår flyttning till ny lokal.
sortiment och erbjudanden
Just nu och ca 2  3 månader framåt, befinner vi oss i en
gå in på BOLIST hemsida
intensiv period med en pågående flytt till våra nya
lokaler, det som tidigare var Smålands Krutbruk och
https://bolist.se/
ligger mellan Kvarnagården och Braås
Vi kommer arbeta på bästa vis för att detta ska påverka er som kunder så lite som möjligt.
Det kommer dock att bli en del komplikationer med varor som kan finnas i de nya lokalerna
innan flytten är klar. Således finns det en risk för viss rörighet. Vi hoppas på er förståelse
för detta.
Efter hand kommer vi att sälja ut vissa produkter till mycket låga priser, så håll utkik efter
bra erbjudanden!!
Följ oss gärna på facebook
Mån  Fred: 7.00  17.30
Lördagen 28 januari är affären stängd.
Vi är på inköpsmässa

Lörd: 9.00  13.00
braasjarn.joakim@gmail.com
Tel 0474303 30 • Fax 047431195

