Ordförande har ordet

På scen den 14 december

Åter börjar ett år att gå mot sitt slut. En
tid då det är dax att se tillbaka och lära
av misstag och framgångar. En tid för att
börja planera 2020, med allt det kommer
att ha i sitt sköte.
Under 2019 har vi tagit nya steg och
antagit nya utmaningar, inte minst med
att börja ansvara för filmvisningen i
Braåsgården. Det har väl inte varit direkt
problemfritt i starten, men skam den
som ger sig. Vi planerar att fortsätta med
filmvisning under våren och hoppas på
intresse, så vi kan fortsätta även till hösten.
Vi gör en utvärdering efter våren och ser
om antal besökare täcker våra kostnader
eller inte.
Vi kommer fr o m 1 januari att hyra egen
lokal i Braåsgården, för sammanträden etc.
Det kommer att öka tillgängligheten och vi
hälsar er alla välkomna att titta in till oss
när vi är där. Nattvandrarna kommer att
använda lokalen som ”kaffestuga” under
sina vandringar.
Samrådsgruppen har återbildats för att
tillsammans skapa en gemensam vision
för 2020. I den ingår Vidingehem, Skolan,
Braåsgården, GOIF, Företagsklubben,
Kommunens landsbygdsutvecklare
och integrationsansvarige och
Samhällsföreningen, med uppgift att
skapa gemensamma mål och gemensam
handlingsplan för Braås utveckling.
Tomterna på Västra Stranden kommer
att påbörjas redan nu i november enligt
kommunen.
Gamla fotbollsplanen vid Ulvaskogsvägen
har nu övergått i kommunal i ägo, vilket
innebär nya möjligheter för annan
verksamhet. Samhällsföreningen har en
regelbunden dialog med kommunen i detta
ärende.
Med detta önskar jag oss alla ett gott slut
på 2019 och ett riktigt gott 2020.
Ingela Blad. Ordf.

Ledig lokal Braåsgården
Fin lokal på 40 kvm mot Sjösåsvägen.
Ledig 1 januari 2020.
I huset finns företagshotell, reception,
wifi, konferensrum och gym.
Vid intresse kontakta Braåsgården.
info@braasgarden.se eller 0474-30900.

Ceciliakören

SJB Band

Välkomna!

Braås Ponny och Ridklubb Braåsgymnasterna

Det händer mycket ute på ridklubben i
Braås, i mitten av oktober anordnades
ridskole-DM i Vetlanda där fyra ekipage
deltog från vår ridskola. Alla fyra tjejerna
gjorde en strålande insats och en av dem
åkte hem som DM-segrare. Kajsa Friberg
vann kategorin för de minsta ponnyerna på
vår ridskolehäst Rubin.
För den som vill börja rida finns
det fortfarande platser kvar i de olika
grupperna. Vill du träna hoppning eller
dressyr finns det enstaka platser kvar.
För de yngre barnen har vi LEK & LÄR på
onsdagar.
Kommande arrangemang är en Pay &
Jump som arrangeras den 16 november
samt Luciahoppet den 8 december. Det
är även snart dags för sedvanlig Lucia
show i ridhuset, det kommer bland annat
att bjudas på luciatåg och skönsång av
ridskolans elever. Vill du börja rida, tveka
inte utan, ring och prata med Sussie på tfn.
0474-306 26 eller mejla ridskolan.bpk@
gmail.com
Vill du veta mer om klubbens aktiviteter
besök gärna vår hemsida https://
idrottonlline.se/BraasPonnyoRK-Ridsport.
Det finns toa- och hushållspapper kvar om
någon missat att köpa!

Braås bibliotek

• Måndagen 18/11 kl 17.30
Strömlöst land – Rolf Wimhed från
Civilförsvarsförbundet ger tips på hur
du kan förbereda dig för en eventuell
samhällskris.
• Måndagen 2/12 kl 18.00 Magnus och
Jenny Dahl tipsar om vegetarisk julmat
• Torsdag 28/11 och 19/12 11-kaffe med
boktips kl 11.00
• Onsdagen 11/12 kl 10.00 Babysagostund
• Måndagen 16/12 kl 13.30 Julsagostund
från 3 år
• Onsdagen 18/12 kl 14.00 Julpyssel från 6
år
Välkomna hälsar Kristina och Veronica
Tel.nr 0474 – 62 20 40

Brandkåren informerar

Brandkåren i Braås
håller nu på med
metodutveckling och
övning med inriktning mot
trafikolycka. Brandkårerna
och Ambulanspersonalen
i länet övar gemensamt.
Målet är att öka
effektiviteten i det
räddnings-team som
arbetar ihop på olycksplats.
Vi i Braås har nu den stora glädjen att
välkomna ytterligare några brandmän till
kåren. Två är nu klara med sin utbildning
och kommer att börja tjänstgöra inom
Juluppvisning 7/12 kl 11:00 I Braås
kort. Ytterligare två håller på med testerna
Sporthall
och om allt går som det ska kommer de
Välkomna! Att titta på våra duktiga gymvara klara till våren. Vi är mycket glada för
naster i ett fartfyllt program
tillskottet, men ser fortfarande behov av fler
som framförs av hela föreningen.
sökande framöver.
Vårterminen startar vecka 3, 2020. Dagar
Slutligen vill vi skicka med en uppmaning
och tider hittar du på vår hemsida:
till alla som anordnar övernattningar i
Ledare sökes till gruppen födda -15. Är du lokaler där det normalt inte är någon som
intresserad kontakta oss på vår föreningsbor. Anmäler gör du enklast på vrtj.se, gå
mail:
sedan till ”Företag och organisationer” där
kan du sedan göra en anmälan. En anmälan
//Ordförande Ann-Sofi Andersson
kan göra att fler resurser (brandbilar och
ambulanser) skickas direkt vid ett ev.
brandlarm.
Med vänlig hälsning,
BRAÅS
Vid månadsmötet i oktober underhöll Skill- Ola H
ingaryds revydrottning Vivianne Nöjd .
PRO har under sommaren arrangerat
Hembygdsaktuellt
motionskampen där PROare från hela
Kronobergs län deltog. Motion i form av
hösten 2019
promenader minst 30 minuter, cykel 3 km Det har varit en bra sommar i
eller simning 20 minuter gav poäng. Totalt hembygdsparken. Många besökare och
deltog 237 medlemmar från länet varav 62 många arbetstimmar med servering,
från Braås. Vinnande föreningar blev Braås, parkarbete och gräsklippning.
Lenhovda och Gemla.
Nationaldags och midsommarfirande har
Onsdag 4 december kl 17 är det PRO
avlöpt enligt planerna. Nytt för sommaren
julfest i Braåsgården med julbord och unhar varit musikunderhållning i parken
derhållning av Olle Björnegreen. Anmälan
under ett par söndagseftermiddagar med
senast 28 november till Hans Elingfors
varierande väder. Stort tack till alla ni som
0705330822.
gjort detta möjligt, alla är lika värdefulla för
Kurser/studiecirklar har under hösten
vår förening. Några insatser kvarstår innan
anordnats i bokcirkel, släktforskning,
tomten kommer, löv, funktionärsträff,
måleri/keramik.
hembygdsstipendie och julmarknad.
Kurs i handhavande av hjärtstartare
Hoppas så många som möjligt kan hjälpa
anordnas av räddningstjänsten för PROare i till eller närvara.
slutet av november.
När det gäller julmarknaden är de som
Är Ni pensionärer och intresserade av
har något att bidra med välkomna att
att vara med i PRO , kontakta någon i PRO medverka, det kan vara försäljning ,lotteri
styrelse.
m.m. Hör i så fall av er till Nisse helst
Hans Elingfors.
Ordförande PRO Braås.
070 5330822

Fastighetsskötare på
deltid sökes

Braås Centrum AB söker någon som
kan ha koll på 2 fastigheter i Braås,
Läkarvägen 2 och Skolgatan 13. Det gäller
skötsel av gräsytor och inre tjänst såsom
trappstädning,visning av lägenheter och
diverse reparationer.
För ytterligare information ring
0707282510
/Jörgen Björn

vis sms på 070 6689862 snarast möjligt.
Marknadsstånd finns att tillgå.
Styrelsen vill tacka för allt arbete som
utförts under året och önska alla God Jul
och Gott Nytt 2020.
/Nisse

Vill du få Brasan digitalt?
Skicka ett mail till brasan@braas.se så
lägger vi till dig i e-postlistan.

VINTERNS FILMPROGRAM

EN UNDERBAR
JÄVLA JUL

ANNANDAGSFILM, KL 16.00

Välkommen till
gammeldags julmarknad i
hembygdsparken!

Upplev småländsk julstämning med oss den
8 december kl. 15 – 18.
Hemystad ost, hembakat bröd, småkakor,
tovade tomtar, struvor, kransar med mera.
Köket serverar skinksmörgås och dryck.
Struvor med lotteri. Tomten kommer!

Utförsäljning av div altandörrar och ytterdörrar
upp till 70% rabatt

TAPETSERING
Vi på Rooths måleri
hjälper dig gärna

GOLV/SLIPNING
Vi på Rooths måleri
hjälper dig gärna

MÅLNING
Vi på Rooths måleri
hjälper dig gärna

VÅTUTRYMME
Vi på Rooths måleri
hjälper dig gärna
FÖR ER SOM VILL HA HUSET MÅLAT I SOMMAR ÄR DET HÖG
TID ATT BESTÄLLA DET NU!
Butiken är öppen
Enligt överenskommelse
TEL 0474-305 00

Fodermajs 15 kg 129:Perfekt till foderspridare
Solrosfrö 15 kg 219:Skalade solrosfrö 15 kg
329:Vildfågelfrö 15 kg 269:Talgbollar med nät 35 st 89:-

Öppettider:

Måndag-Fredag: 7.00-17.30
Lördag: 9.00-13.00
Söndag: Stängt
Adress: Sjösåsvägen, Kruthuset, 363 91 Braås,
Tel: 0474-30330, Epost: info@braasjarn.se

BETALNING I BUTIK/KONTANT/SWISH/FAKTURA
November
• Sön 24 Gudstjänst
10.00 Göran Ahlander, Ulla Skoglar
December
• Sön 1 Adventsgudstjänst
10.00 Stanley Källner Marita Lagnander,
sång Hanna B o Ida K
• Sön 8 Gudstjänst
10.00 Sara Bondesson
• Sön 15 Samling vid korset
10.00 Elin Elmgren
• Tis 24 Samling vid krubban
11.00 Marita Lagnander, Ragnhild Engberg m. fl
12.00 Gemensamt julfirande, vi äter, leker och har
trevligt tillsammans
• Tor 26 Gudstjänst
10.00 David Nilsson, insamling till Equmeniakyrkans
internationella arbete

TRYGGT
TRIVSAMT
TILLGÄNGLIGT



Välkommen hem!
Hur man inreder sitt hem beror på den personliga
smaken. Men för att man överhuvudtaget ska kunna kalla det ett hem måste ett par grundförutsättningar vara på plats. Vidingehem tillhandahåller
trygghet, trivsel och tillgänglighet – resten är
upp till dig och möjligheterna är oändliga!

www.vidingehem.se

