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LOPPIS i Braåsgården
Den 2 oktober kl. 17.3019.30
Välkommen att fynda bland mängder
av olika prylar.
Vill du sälja saker på loppisen vänligen kontakta Braåsgården
Tel.047430900. Kostnad 100kr. Anmäl dig senast 28
september. Först till kvarn gäller.
Braåsgården konferens och mötescenter
Vi vill påminna er om att vi har ändrat våra öppettider
Måndag  Torsdag
10.00 – 20.00 Fredag
10.00 – 16.00
Vid planerade möten öppnar Braåsgården kl.08.00
Varmt välkomna!

Som vanligt vid den här tiden på året börjar lugnet lägga sig.
Braåsfestivalen är genomförd och även i år kan vi glädjas åt
ett lyckat arrangemang. Vi bedömer att det var runt 2000
besökare, alltså 100% av Braås befolkning
. Ett stort tack
till Eventgruppen som lagt otaliga timmar på planeringen.
Utan alla frivilliga krafter och våra sponsorer hade det inte
varit möjligt. Kvällen var magisk ute på Braåsgården, mycket
människor, medryckande liveband som lockade till en
svängom och bäst av allt inte en regndroppe. En kväll då
Braås är som bäst.
Nu börjar höstens arbete i de olika sektionerna.
Eventgruppen har redan kommit igång med planeringen inför
nästa Braåsfestival, men först är det Julmarknaden,som ligger
i pipelinen.
Kulturgruppen kommer tillsammans med Kulturförvaltningen
bjuda in till barnteater på Biblioteket under hösten.
Hela Braås gruppen kommer att starta höstens arbete med att
bjuda in Anna Karlsson, kommunens utvecklingschef m m för
att diskutera metoder för hur vi skall jobba med inkludering,
som verkligen leder till inkludering och inte bara
sysselsättning.
Samhällsutvecklingsgruppen börjar höstens arbete med att
besöka kommunledningen för att få till en plan för byggnation
på Västra Stranden, en process som pågått i 10 år !!! då vi fick
de första förfrågningarna om hur man gjorde för att ställa sig i
tomtkön.
Ibland är det ganska trögt att jobba med samhällsutveckling,
men skam den som ger sig.
Önskar er alla en fin höst, nu tar vi nya tag.

Ingela Blad, ordf

Vinnarna i braåslotteriet 2017
1.a pris en braåsstuga, EvaMarie Nielsen.
2.a pris presentkort på presentkortstorget, Magnus Karlsson
3.e pris ölprovning på kvarnagårde bryggeri, Helen Ängblom
Lundström
4.e pris familyfood matkassar, Britt Hansson
5.e pris presentkort på Ica, Lennart Johansson
6.e pris presentkort på braås järnhandel, Göran Henningsson
7.e pris presentkort på Ica, Liselott Rylander
8.e pris presentkort på braås järnhandel, Sandra Gustavsson
9.e pris Little Rock lake "zip line", Christina Roth

KALENDER
► 10 December kl. 14.00
Julmarknad

Svenska Kyrkan
►Tisdag 19/9 kl.17.00.
Braås församlingshem.
Lovsångsmässa. Även 3/10, 17/10
►Söndag 24/9 kl.10.00.
Gemensam musikgudstjänst i
Equmeniakyrkan.
Evangelistkvartetten.
►Tisdag 26/9 kl.18.00.
Braås församlingshem.
Språkcafé. Även 10/10, 24/10,
7/11, 21/11.
►Söndag 1/10 kl.11.00.
Musikgudstjänst i Sjösås nya
kyrka i Viås. Sjung med gung 
kör från Malmö. Kyrkkaffe.
►Söndag 8/10 kl.18.00.
Tacksägelsegudstjänst i Drev
Hornaryds kyrka. Vuxenkören.
Kyrkkaffe.
►Onsdag 11/10 kl.12.00.
Braås församlingshem.
Sopplunch. Även 8/11.
►Lördag 21/10 kl.14.00 och 17.00.
Musikalen "Luthers ungar" i
Gårdsby kyrka. Barnkörer m.fl.
►Fredag 3/11 kl.15.0018.00.
Sjösås gamla och Sjösås nya
kyrkor öppna för kaffe och
ljuständning.
►Lördag 4/11 kl.18.30.
Minnesgudstjänst i Drev
Hornaryds kyrka.
►Söndag 5/11 kl.16.00.
Minnesgudstjänst i Sjösås nya
kyrka i Viås.
►Söndag 12/11 kl.16.00.
Farsdagsgudstjänst i Braås
församlingshem. Farsdagstårta.
Övriga gudstjänster se PåGång
bladet eller i appen
"Kyrkguiden".

Dädesjö
Föreläsningsförening
Dädesjö Föreläsningsförening
Välkommen till en spännande höst!
Observera några ”nya” datum hösten
2017
To 21/9 19.00 ”Med ton i strupen &
penseln i hand”. I hembygdsgården,
Emilia Linderholm, konstnär och
sångerska, tar oss med på en musikalisk
resa genom sitt liv och konstnärsskap
blandat med sånger acapella. Fika och
årsmöte.
To 26/10 19.00 ”Ekot från
hammarslagen i Wittenberg” I

hembygdsgården, Olle Larsson,
historiker, författare och krönikör,
beskriver vad Martin Luther har betytt
under 500 år sedan de berömda teserna.

"Ökat deltagande i
Kyrkovalet i Sjösås
församling"

(OBS datum) To 16/11 19.00 ”Det
kräver en by att fostra ett barn, och lite
till...” I hembygdsgården, Kalle
Segerbäck, författare och dokumentär
filmare ”Det blå huset” och flera Tom
Alandhdokumentärer, återvänder för en
kväll till Dädesjö.

Av 1.216 medlemmar över 16 år så
röstade 234 unga och vuxna och äldre.
Det blev nästan 20% i jämförelse med
förra kyrkovalet då 12% röstade.
Tack till alla som samtidigt bidrog till
vår insamling till svältkatastrofen i den
extrema torkan i Afrika. Nästan 2.000kr
som går direkt till bl. a. rent vatten och
mat genom Svenska kyrkans
internationella arbete i Sydsudan,
Somalia och Etiopien.
Tack även till alla som skänkte pengar
tidigare i samband med församlingens
kräftfiske, där 4.440kr också gick till
samma ändamål.

Pris: Medlemskort 100 kr / termin för
tre föreläsningar. De som löser
medl.kort den 21/9 deltar i utlottning av
poster av Emilia Linderholm. Enstaka
föreläsning 50 kr. Barn t.o.m årskurs 9
fritt inträde
Teater i Staffansgården. (Obs
föranmälan, ingår ej i
föreläsningsprogrammet)
”Föregångerskan” av Lisa Lindén.
Enmansföreställning om Gulli Petrini,
en ”Växjös Fröken Friman” i början av
1900talet. Skådespelare Catherine
Westling, Regionteatern. To 30/11 kl.
19.00. Pris inkl. fika 150 kr.
Föranmälan senast 25/11 telefon 0708
430163 (Roland)

/Inger Söderberg, ordf. Sjösås
församlingsråd/

Biblioteket i Braås
Torsdagar i oktober kl 10.0011.00 är
det babysagostund, för barn 03 år, med
sång, ramsor och sagor. Anmäl er till
alla 4 gångerna.
Torsdag 28/9 kl 11.00 är det 11kaffe.
Vi fikar och pratar böcker.
Har du svårt att komma till biblioteket,
eller känner du någon som gärna vill
läsa, men inte kan ta sig till böckerna,
kan vi komma hem med böcker. Det
finns böcker att lyssna på, och böcker
med stor stil. Det gäller även om du inte
bor inne i Braås. Ring för mer
information!
Våra öppettider:
Måndag 14:0019:00
Tisdag 09:0012:00
Onsdag 09:0012:00
Torsdag 14:0019:00
Tel.nr: 0474 – 622040,
braas.bibliotek@vaxjo.se
Välkomna!
Hälsningar Veronica & Jonas

Hyra Förråd

På Björkvägen 9 Braås,
Nybyggda förråd på 530 kvm,
om ni vill veta mer eller hyra,
ring 0708830623
Lindwalls Fastigheter i Braås
AB

Braås cyklar
Sjösåsvägen 23
Telef: 072853 60 99
Fixar & säljer
Öppettider:
Måndag till Fredag 10:00  18:00
Lördag 10:00  15:00

Rapport från möte med kommunledningen.
Två gånger om året träffar samtliga kommundelscentra, kommunledningen.
På vårt senaste möte låg fokus på skola och lokalförsörjning.
Vi kan konstatera att vi har problem med lokalbrist och slitna skolor på samtliga
orter
När det gäller Braås har beslut tagits om att bygga ny förskola mellan
Ängslyckan och skolan, som kommer att ha 10 avdelningar. Förskolan på
Sjöbrogsvägen beräknas vara inflyttningsklar under vårterminen 2018.
Beträffande skolan har man beslutet att genomföra som de sa en
"lättrenovering" vilket innebär en översyn och uppfräschning. Braås skola ligger
med i planering för nybyggnation, som det ser ut idag blir det inte vår tur inom
de närmaste åren.
Växjö Kommun kommer att i två etapper ta tillbaka Migrationsverkets
lägenheter på Movägen. Dessa lägenheter kommer att renoveras och inordnas i
den vanliga bostadskön. Undantag görs dock för ex. barnfamiljer som fått
uppehållstillstånd.
Slutligen diskuterade vi våra möjligheter till att påbörja byggnationen på Västra
Stranden.
Under hösten skall kommunen ta fram ett förslag på hur detta skall gå till och
hur förutsättningarna ser ut för den enskilde villaägaren. ÄNTLIGEN, har
processen startat, vårt mål är att komma igång med försäljning av tomter hösten
2018. Tommy Ingelskog håller fortfarande i detta projekt. Alla ni som är
intresserade, tappa inte intresset, vi jobbar för fullt.......

Ingela Blad, ordf.

Vill du sjunga i kör?
Viibrakören är en blandad kör med en blandad repertoar. Nu tränar vi
sånger med kärlekstema för att sätta samman ett konsertprogram som vi
hoppas ska vara klart till nästa vår. Tycker du om att sjunga och vill prova
på att sjunga i kör? Då är du välkommen till våra träningskvällar, onsdagar
kl.19 – 21 i Braås församlingshem. Vill du veta mer kontakta vår dirigent

Equmeniakyrkan
Braås
►Söndag 1/10 kl 10.00
Gudstjänst i Alstermo. Ragnhild
Engberg installeras som diakon.
►Tisdag 3/10 10.0012.00
Tisdagscafe startar igen.
Välkomna till fika och
gemenskap varje tisdag!
►Söndag 8/10 10.00
Gudstjänst med Pastor Mia
Berggren
►Tisdag 10/10 18.3021.00
Beta. Fördjupade samtal kring
kristen tro och liv.
Fika 20:
►Söndag 15/10 10.00
Marcusmässa för ALLA åldrar!
►Lördag 21/10 9.3011.30
Frukost Tala i tro.
Barnaktiviteter ordnas under
tiden.
►Söndag 22/10 1719
Gudstjänst med Pastor Mia
Berggren
►Torsdag 26/10 17.0019.00
Messy Church med Pastor Mia
och Sofi.
►Söndag 29/10 10.00

Maria Sennvall, tel. 0735968348 eller Marianne Arfvidsson, tel. 0702705503

Hembygdsaktuellt
I höst fokuserar vi på mat. Eller snarare på nygammal mat. Vi börjar den 2 oktober
med syrning av grönsaker och fortsätter senare i oktober/november med ost och
korvtillverkning för att i december toppa med struvbakning. Kanske orkar vi med
enbärsdricka och ett mindre tabberas innan struvorna.
Välkommen till Skattagården 2 oktober klockan 18. 30! Tag med: kniv, skärbräda,
bunke, burk med gummiring. Dessutom ca 1,5 kilo valfria rotfrukter och kål som
blir ca 2 liter fermenterade.

Gudstjänst med Pastor Mia.
Missa inte gudstjänsten med
Evangelistkvartetten sön 24 sep!
Sopplunch och bröd 50:
Stickkafet kommer starta torsdag jämna
veckor kl 18.30.
För mer info : 0705477728 Marita
Lagnander

Hembygdsföreningen/Ullabell Johannisson

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

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

BRAÅS
Under flera år har PRO haft en studiecirkel om ”gamla”
byggnader i Braås. Nu presenterar vi resultatet av detta arbete
i boken ”Gamla Braås” och på ett USB minne och kan
beställas hos Lennart Hjerth tel.070 2730412.
Onsdag 4 oktober kl 14 anordnas ett informationsmöte om
osteoporos/ benskörhet i samlingsalen på Sjöliden. Ungefär
hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män beräknas
få en benskörhetsrelaterad fraktur under sin livstid. Tf
länsordförande Sten Ob Nilsson informerar. Fritt inträde. Alla,
även icke PRO medlemmar är välkomna! Ingen föranmälan.
PRO kommer att skriva till region Kronoberg med synpunkter
på att vårdcentralen och tandläkarmottagningen håller stängt
så länge på sommaren.
Vid PROs augustimöte informerades om höstens aktiviteter:
• 21 september. Bilkyrkogården utanför Ryd. Vi åker
gemensamt i egna bilar från torget.
• 1 oktober. Bingolotto. Anmälan omgående.
• 18 oktober. Travkväll på Jägersro. Anmälan
omgående.
• 23 november . Ullared med buss. Anmälan på nästa
månadsmöte.
• 25 november. Soldat Fabian Bom på konserthuset.
Anmälan omgående.
Under planering är halvdags besök i Gemla och sedan även till
Älmhult och Stena Aluminium.
Kolla gärna på anslagstavlan på ICA där vi annonserar alla
aktiviteter
Nästa månadsmöte måndag 25 september. OBS tiden kl 14.
Kurser/cirklar med canasta och släktforskning startar nu.
Är Ni pensionärer och intresserade av att vara med i PRO ,
kontakta någon i PRO styrelse.
Hans Elingfors.
Ordförande PRO Braås. www.pro.se/braas
Tel 30822, 0705330822.

Jag hjälper dig med följande saker:
►Försäljning av däck
► Balansering
► Däckomläggning ►Förvaring av sommar/vinterdäck.
► Däckskifte
c/o Lejens väg 9 Åkarevägen 15
363 42 Braås Tel: 072240 70 07
Epost: uffes.dackservice@gmail.com

