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KALENDER
► Måndag 17 juli kl. 10.00
Barnteater med Badorkestern i
Braås Hembygdspark
► Fredag 28 juli kl. 19.00
Amadeakvartetten med Mary
Lou Ward i Hembygdsparken
► Tisdag 1 augusti kl. 10.00
Barnteater – Gaston och Caligari
i Braås Hembygdspark
► Söndag 6 Augusti kl. 12.00
Testa viltskyttebana
► Söndag 6 augusti kl. 19.00
Pilgrim, countryband från
Göteborg i Braås Hembygdspark
► 2 September
Braåsfestivalen
► 10 December kl. 14.00
Julmarknad

Svenska Kyrkan
► Onsdag 5 Juli kl. 18.00
Friluftsgudstjänst i
Hembygdsparken.
► Söndag 23 Juli kl.11.00
Friluftsgudstjänst på Hornaryds
kyrkogård.
► Söndag 6 aug. kl.16.00
Friluftsgudstjänst i
Grännastämma
► Söndag 13 aug. kl.11.00
Högmässa Sjösås gamla kyrka.
► lördagar kl. 18.00
Sommarmusik i Medetida miljö
vid följande Helgmålsböner
8/7 Drevs gamla kyrka, 15/7
Sjösås gamla kyrka, 29/7 Drevs
gamla kyrka, 5/8 Sjösås gamla
kyrka, 19/8 Drevs gamla kyrka.

Svenska Kyrkan
Det traditionella kräftfisket på kyrkans
vatten blir i år fredagen den 18 aug. kl.
18.00. Alla församlingsmedlemmar är
välkomna att anmäla sig senast 14 aug.
skriftligen i brevlådan vid entrén till
Braås församlingshem. Glöm inte att ta
med 6 burar per familj och minst 50 kr
(eller swisha) som går direkt till att
lindra svältkatastrofen i nordöstra
Afrika. Varm korv och kaffe serveras
under kvällen.

Ordf. har ordet
Midsommarhelgen 2017 är över och
sommarvädret är kanske, just i
skrivande stund, inte det som
sommarlediga barn och familjer önskar
sig, men sommaren är fortfarande bara
sin början. För alla barn finns det som
vanligt en rad olika aktiviteter som
anordnas av Kultur/Fritid och Team
Braås. Årets Mopedrally genomfördes
av 62 nöjda mopedister och 52 gick
tipspromenad vid Ångbåtsbryggan,
också det rekord. Stort tack till
Eventgruppen för ett bra arbete.
Under våren har vi i styrelsen jobbat

intensivt med att bygga en ny hemsida.
Välkommen att besöka den på
www.braas.se. Ansvarig för den nya
hemsidan är Björn Kleinhenz som också
är ny styrelseledamot. Ett stort tack till
Robert Nilsson, som hjälpt oss genom
processen. Höstens arbetsuppgifter, för
oss i styrelsen, är att fortsatt driva
frågan om byggnation på Västra
Stranden och belysning på
Strandpromenaden till Kvarnagården.
Braås Skola har varit i blickpunkten
under våren bl a genom ett aktivt arbete
i Braås Föräldraråd. Frågan om
svårigheten med att rekrytera behöriga
lärare till landsbygdsskolorna har också
lyfts i media. Vi som bor i Växjö
kommuns kommundelscentra skall
träffa kommunledningen i september
och då är våra skolor huvudfrågan. Som
alltid, står och faller ett samhälles
utveckling på om vi kan erbjuda en
attraktiv skola för våra barn. För oss
som bor utanför tätorten är det otroligt
att man lyfter fram problemet med
avstånd, det tar max 30 min att åka från
Växjö till Braås. Den sträckan upplevs
som en anledning till att det är svårt att
rekrytera behöriga lärare till Braås
skola. Det finns ett otal professionella
arbetstagare som pendlar samma sträcka
BraåsVäxjö, utan att det upplevs som
ett problem. Kanske dax att lyfta det
verkliga problemet, slitna lokaler,
underbemanning etc. En skola anpassad
till dagens behov och en god
arbetsmiljö för lärare och barn, kan inte
vara beroende av en resa på 30 min.
Men.....nu tar vi sommarledighet även i
Samhällsföreningen och laddar inför
Braåsfestivalen i september. Stora
Braåslotteriet med som vanligt fina
vinster börjar säljas i ICA:s entré varje
lördag fr o m 29 juli t o m augusti.
Lotter säljs som vanligt även i
Braåsgården och under fertivalen.
Slutligen önskar jag er alla en sommar
med tid för vila, gemenskap och
återhämtning. Hoppas vi ses i
Hembygdsparken, sommarens
mötesplats för Scensommar.
Ingela Blad, ordf.

Braås Summer Sport
Camp 2017
Då börjar det närma sig sommarlov med
stormsteg och en massa aktiviteter i
Braås! Även i sommar så samverkar
flera organisationer för att göra
sommaren så bra som möjligt för så
många som möjligt. Dessa
organisationer är bl a Växjö kommun,
Braås skola, Braås bibliotek och Team
Braås. 19 juni – 6 juli (måndagar,
tisdagar och torsdagar) så är det
aktiviteter i Braås sporthall. Vi har tre
feriearbetare samt Feysal Mohamed Ali,
Ulf Sjöquist och Dania Khresha som
handledare, som har en massa roliga
aktiviteter i sporthallen (eller utomhus
vid fint väder).
OBSERVERA! Förutom dessa

aktiviteter kommer det att vara en
mängd andra aktiviteter i Braås i
sommar (på fritidsgården, på biblioteket
mm mm. Mer info om dessa på separata
lappar)
Tider: Måndagar, tisdagar och torsdagar
kl. 14.0018.00.Vid vissa speciella
dagar när vi har gästande förening kör
vi annan tid (se separat info nedan).
Ålder: Kl. 14.0016.00 är alla (flickor
och pojkar) som är 611 år välkomna.
Kl. 16.0018.00 är alla (flickor och
pojkar) som är 1215 år välkomna.
Kostnad: Alla aktiviteter är
kostnadsfria.
Utrustning:Tag med träningsskor och
kläder för att vara inomhus. Vid fint
väder, tag även med utomhusskor. Det
finns möjlighet att duscha i hallen.
Följande speciella aktiviteter med
inbjudna föreningar har vi i sommar att
bjuda på:
Tisdagen 20 juni kl. 14.0016.00 –
Växjö Lakers
Växjö Lakers hockey kommer med två
av sina Alagsspelare (Pontus
Netterberg och Arvid Lundberg) och
deltar i innebandyspel/matcher samt
skriver autografer! Till denna tid är alla
åldrar välkomna! Medtag gärna egen
klubba. Finns även att låna.
Tisdagen 27 juni kl. 14.0016.00 –
Växjö Ravens.
Växjö Ravens basket besöker oss och
har träning för alla åldrar.Spelarna som
kommer är Johanna Hedenfalk och
Clara Andersson.
Tisdagen 4 juli kl. 14.0016.00 – Växjö
Vipers.
Växjö Vipers innebandy besöker oss
och vi spelar därmed innebandy denna
dag.
Femkamp med priser blir det samtliga
tre torsdagar (22 juni, 29 juli samt 6
juli). Här kommer vi tävla i enkla och
roliga grenar. Enkla priser till de
främsta.
Frågor:Om du har frågor om
sommarens aktiviteter kan du kontakta
följande personer:
Ulf Sjöquist, tfn 073512 34 13.
Feysal Mohamed Ali, tfn 076555 4849
Mats Hedin, tfn 070821 21 56.
Schema hela perioden:
19 juni – Fotboll (Ahallen), Fritt val
(Bhallen)
20 juni – Växjö Lakers (innebandy)
22 juni – Femkamp
26 juni – Växjö Ravens (basket)
27 juni – Racketsporter (mjuktennis,
badminton, pingis)
29 juni – Femkamp
3 juli – Fotboll (Ahallen), Fritt val (B
hallen)
4 juli – Växjö Vipers (innebandy)
6 juli – Femkamp
Välkomna!
Team Braås Växjö kommun

Braåsgymnasterna
Summering av vårterminen. Under
våren har c a 160 gymnaster tränat med
oss i åldrarnna 416 år.
Flertalet av träningarna bedrivs i vår
fina Sporthall i Braås men de äldre
grupperna tränar också 1 ggr/vecka i
växjös Truppgymnastikhall; en av
Sveriges bästa. Där finns trampoliner,
gropar, trampolinbana mm vilket gör att
vi kan träna in svårare övningar på ett
säkert sätt.
Våra tävlingsgrupper har under vårens
tävlingar tillsammans samlat ihop 4
silver & Mixgruppen tillsammans med
flickor 0306 gjorde sin första
rikstävling (RT2).
Just nu planerar vi för fullt höstens
verksamhet & på ledarfronten ser det
mycket bra ut. Vi har många duktiga
ungdomar som nu tar steget fullt ut och
blir huvudledare (i grupper med ledare
under 18 år finns alltid en vuxen
huvudansvarig).
Pantamera; stort tack till dig som har
bidragit med pantburkar & flaskor! Nytt
tillfälle erbjuds vecka 36 & 37.
Höstens grupper
Höstterminen startar vecka 34 & 36.
Vad som gäller för din grupp hittar du
på vår hemsida:
www.braas.se/gymnastik. Nya
gymnaster tas emot under de 3 första
veckorna på terminen (föranmälan &

provträning krävs för några av
grupperna).
Nytt! Vi är mycket glada att kunna
meddela att vi återigen kan erbjudan
gymnastik för flickor födda 07 & 08.
Ledare för gruppen 09—07 kommer
vara Hanna Johansson, Julia Klaesson
tillsammans med Hanna Gustafsson &
hjälpledare Carl Rappe. Gruppens antal
begränsas till 20 gymnaster. Anmälan
görs via mail till julia.10@hotmail.se
med start den 10 juli, först till kvarn
gäller (gymnaster som redan går i
gruppen har sin plats kvar om man
anmält att man vill fortsätta).
Träningsdag tisdagar 1719 med start
vecka 36. Flickor 0506 & Mixgruppen
F/P 04 eller tidigare är stängda för
nybörjare, Önskar du provträna
kontaktar du oss via vår föreningsmail:
braasgymnasterna@post.gymnastik.se
Välkomna!
Styrelsen

Braås GoIF
Visste du att föreningen
bildades 1925 och att det
har varit så väl bandy
som fältsport på
agendan. Under åren har
många storspelare och
för den del domare fostrats i Braås GoIF
för att sedan ge sig ut för spel/uppdrag
såväl nationellt som internationellt samt
i landslag.
De senaste åren har vi upplevt ett
ökande medlemsantal och vi känner en
medvind i föreningen. För närvarande
har vi inom fotbollen 6 lag fördelade på
P0304, P0506, P0708, P0910, F04

Första scensommarkväll
Första konserten i Scensommar 2017 har genomförts i
Hembygdsparken. Trots en regnig väderprognos blev det en fin kväll
och solen lyckades till och med titta fram en stund. 106 personer och
ett antal hundar kom för att lyssna på Jojje Wadenius som underhöll
oss med diverse barnvisor med text av bl a Barbro Lindgren och
Kenneth Gärestad. Vi kunde dessutom köpa hamburgare och dricka,
så alla njöt av denna första
scensommarkväll för i år.
Ingela

09 och F1011 som deltar i
seriespel/poolspel och cuper. Är det
någon som skulle vilja börja i ett av
dessa lag finns det mer information på
hemsidan www.laget.se/braasgoif
angående träningstider, när vi spelar
matcher eller vem man skall kontakta.
Vi har även 3 lag igång som spelar
innebandy fördelade på P0405, P0608
samt F0409. Här ska vi om allt fungerar
och föräldrar ställer upp som
tränare/lagledare försöka få till
ytterligare ett lag i åldersklassen P0408
då vi i de 2 befintliga lagen har mycket
barn och skulle kunna få ihop 3 lag av
dessa 2. Förhoppningsvis kommer vi
även kunna starta upp ett nytt lag till
nästa säsong. Men återigen så hänger det
på att vi kan få ihop de ideella krafter
som behövs och det är detta som vi
brottas mest med i föreningen, att få
ihop personer som är villiga att lägga lite
tid på att vara ledare/lagledare för ett
lag. Skulle du som läser detta känna att
det kanske vore något för dig så hör av
dig till någon i styrelsen, ju fler vi är
desto lättare blir det.
Som ni ser har vi mycket som vi jobbar
med men ser även utmaningar framöver
med att tex dra igång ett Alag inom
både innebandy och fotboll så känner du
att du skulle kunna hjälpa till och stötta i
något lag eller i någon av våra
arbetsgrupper hör av dig till någon i
styrelsen gärna genom mail
braasgoif@gmail.com eller telefon.
Kontaktuppgifter och telefonnummer
hittar ni på hemsidan
www.laget.se/braasgoif
Styrelsen

Stellas ostkaka tar emot beställning utav ostkaka.
Här finns även möjlighet att boka logen och hajkplats för
konferens, event, bröllop och familjefest.
Välkommen också att fika och handla bröd och ostkaka i butiken
– sista lördagen varje månad året ut
öppet 11 16 För mer info välkommen
att ringa Christel: 076 846 81 25
Vi finns på facebook  Stellas ostkaka

Hembygdsaktuellt
Valborg, Nationaldag och midsommar är redan avfirade med
mycket folk och trevlig stämning. Till och med vädret var oss
nådigt. De ca 200 besökarna från Minnesota med värdfamiljer
fick dock stå ut med lite regn på midsommardagen. Vilket de
också gjorde och liksom förra året dansade runt stången och
skuttade som små grodor. Traditionerna lever även over there!
Scensommaraktiviteterna har redan dragit igång med Jojje
Wadenius den 1 juli. Alla scensommarevenemang finns i
Brasans kalender, på Samhällsföreningens hemsida, facebook
samt på affischer i bygden. Välkomna till parken!
Den 6 augusti klockan 12.00 kan du testa viltskyttebana, lära
dig hur man tillagar det nedlagda bytet samt hälsa på och
beskåda olika jakthundar. En heleftermiddag i
Länsjaktvårdföreningens regi. Hembygdsföreningens gamla
jaktredskap som t ex vargnät, spjut och trumma visas också
upp. Dagen avslutas med country/blues musik då Pilgrim
från Göteborg spelar klockan 19.00. Våfflor och glass kan du
avnjuta varje lö/sö mellan 14.00 – 17.00 fram till och med 27
augusti.
Välkomna till Hembygdsparken!
Styrelsen/Ullabell Johannisson

Braåsfestivalen
Föreningar och utställare/försäljare
hälsas välkomna att deltaga på
Braåsfestivalen den 2 september, 2017.
Anmälan skall ske till Braåsgården tfn
0474 30900. Meddela också om bord
och elanslutning skall ingå på platsen.

Salong Sunshine
Hej jag är den nya frisören i Braås,
Shaho Haweazy
Öppettider: Mån  Lörd 10:00  18:00
Tel: 0765864734
Sjösåsvägen 23, 36042 Braås

