
Mobil träffpunkt Ljungbyholm

Under juni månad utökade träffpunkt-
sverksamheten sin verksamhet med 
en mobil träffpunkt i Ljungbyholm. 
Södermöre kommundelförvaltning ar-
betar aktivt med uppdraget att minska 
ensamheten hos äldre i kommunen. 

Den mobila träffpunkten utgår en dag 
i veckan från träffpunkten på Ljung-
byhemmet. Lokalen för den mobila 
träffpunkten är klubbstugan som drivs 
av Ljungbyholms GOIF. Träffpunkten 
har bara varit igång ett par månader 
men redan har flera äldre hittat dit.

Tillsammans planerar verksamheten 
olika sociala aktiviteter som spel och 
resor tillsammans. Innan sommaren 
reste 10-12 personer in till Kalmar för 
att avnjuta en god middag tillsammans 
på restaurang. Aktiviteterna är mycket 
skiftande och kan vara allt från att bara 
träffas över en kaffe tillsammans till re-
sor och beror till stor del på besökarnas 
önskemål och verksamhetens förutsätt-
ningar. Lokalen är handikappanpassad 
och rökfri.

För mer information kontakta gärna: 
Ylwa Petersson, träffpunktsamordnare 
0480-45 27 70.
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Hög ambitionsnivå i Södermöre

”Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag 
helt säkert”, säger Pippi med sin solskensinställning. 
För hur skulle du veta om du aldrig försökt? Vi citerar 
andra då det har en viss betydelse för oss. Det påver-
kar oss på ett visst sätt och ger mening. Citat kan vara 
korta och långa, men oavsett vad så beskriver de en 
sanning för oss som vi normalt inte klarar av att själva se. Det finns många 
olika citat: roliga, dumma, kloka, söta och märkvärdiga. Astrid Lindgren 
har förmågan att påverka många barn och vuxna med sina verk på ett helt 
och alldeles fantastiskt sätt. Pippis kloka ord bär jag med mig varje dag.

Min ambition i Södermöre kommundel är att bevara och utveckla allt bra 
som redan finns och görs. Kommundelsnämnden vill se en positiv utveck-
ling såväl i våra verksamheter som i Södermöres olika orter och samhäll-
en. Det är en ambitionsnivå som krävs för att hela kommundelen ska 
utvecklas till livskraftig landsbygd. Det är viktigt att skapa en kommundel 
som är en attraktiv plats att jobba, leva och bo på.

Södermöre kommundelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom 
närhet mellan personal, invånare och politiker. Demokratiarbetet ska 
genomsyra all vår verksamhet. Den 7 till 12 oktober deltar Södermöre för 
sjunde året i rad i den Europeiska veckan för lokal demokrati. Det är Euro-
parådet som varje höst arrangerar en Europeisk vecka för att sätta fokus 
på lokal demokrati. Årets demokrativecka kommer att genomföras med 
en rad aktiviteter här i Södermöre. Veckan avslutas med Event Södermöre 
då erbjuds lokala föreningar, företagare och invånare att visa upp sina 
respektive verksamheter genom en rad aktiviteter i Södermöreskolan i 
Ljungbyholm. Vi ses där!

Tillsammans gör vi Södermöre ännu bättre!

Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundel

Mobil träffpunktTrevlig sensommarbild från Ljungbyleden



Konst runt firar 20 år

Konst runt är en kvalitetsbedömd 
konstrunda i Emmaboda, Nybro och 
Torsås kommuner samt Södermöre 
kommundel i Kalmar kommun. Konst 
runt arrangeras i år 7-8 september 2019 
klockan 10-18, alltid andra helgen i 
september. Under Konst runt finns det 
möjlighet att besöka våra konstnärer 
i deras ateljéer. Årets samlingsutställ-
ning visas i The Glass Factory, Boda 
glasbruk. I år firar Konst runt dessutom 
20 år!

Gå in på konstrunt.nu så hittar du kar-
tor och deltagande konstnärer.

Södermöre för alla
Nu kör vi på Södermöre för alla igång 
igen. Fritidsgården är öppen som van-
ligt med tiderna:

Måndag: 14.00-21.00
Onsdag: 14.00-21.00
Fredag: 14.00-22.30

För dig som går i årskurs 5 till 9. Vill ni 
veta mer om våra aktiviteter och vad 
som händer på fritidsgården se anslag 
på gården, Facebook och instagram.

För övriga aktiviteter i allaktivitetshuset 
(ålder 0-så länge du orkar) finns också 
info på Facebook, instagram, maila oss 
eller slå en pling.

Telefonnummer: 0480-45 29 52
Mail: sodermoreforalla@kalmar.se
Instagram: hobbanforalla
Facebook: Södermöre för alla

Föreläsningar på 
Ljungbyholmsbiblioteket

Under hösten arrangerar Ljungby-
holmsbibliotek två föreläsningar i 
Södermöreskolans aula.

”Senaste nytt från Sandby borg”
med Helena Victor, fil dr i arkeologi 
och projektledare för utgrävningarna i 
Sandby borg. 

Helena berättar om händelserna i 
Sandby borg – den öländska borgen 
vid Ölands östra kust, där en bestialisk 
massaker ägde rum för 1500 år se-
dan. Borginvånarna mördades brutalt 
och deras kroppar lämnades utan att 
begravas. Borgen övergavs och allt 
föll i glömska. Det var först 2011 som 
arkeologiska utgrävningar uppdagade 
den enorma tragedi som ägt rum här. 
Helena Victor ger oss senaste nytt om 
fynden, teorierna och forskningen.

Torsdag 12 september klockan 19:00.

”Mörebygden, Dackefejden och Gustav 
Vasa i ett europeiskt perspektiv” 
med Peter Danielsson, fil lic i historia.
 
Förändringens vind svepte under 
1530- och 1540-talen över såväl Sverige 
som Småland. Gustav Vasa hade nya 
tankegångar om hur han ville förändra 
och i förlängningen förbättra sitt rike. 
Att den småländska allmogen proteste-
rade känner vi till, men hur gjorde bön-
der i andra länder? Dessa och många 
andra frågor får förhoppningsvis sitt 
svar i aftonens föredrag.

Torsdag 14 november klockan 19:00.

Sandby borg, foto: Sebastian Jakobsson



Demokrativeckan och Event 
Södermöre

Under och i anslutning till vecka 41 ge-
nomförs demokrativeckan för nionde 
året i rad. Redan nu finns datum klara 
(med reservation för viss justering).

Information och äldredialog 7 okto-
ber klockan 14-16 på träffpunkten på 
Björkhaga i Påryd.
 
Barnpanel med Hagbyskolans mellan-
stadium 9 oktober klockan 8.15-10.15 i 
Hagbyskolans matsal.

Ungdomsdialog för ungdomar i 
Södermöre 10 oktober klockan 16.00 
på fritidsgårdsverksamheten i Söder-
möreskolan.

Föreningsdialog om Kalmar kommuns 
förslag till nytt friluftsprogram den 8 
oktober, klockan 18.00 i kommundels-
salen på förvaltningskontoret.

12 oktober: Event Södermöre klockan 
10-14 i Södermöreskolan och kommun-
delshuset. 

Event Södermöre är en möjlighet för 
alla föreningar, företag, privatperso-
ner och offentliga aktörer att visa sina 
verksamheter, anordna aktiviteter eller 
liknande. 

En dag med en rad aktiviteter så som 
prova på klättring, boule, ponnyrid-
ning, hastighetsmätning av inne-
bandyskott, kyrkans barnkör sjunger, 
Månskensteatern kommer, loppis, 
försäljning och information från olika 
företag. Politiker från Södermöre kom-
mundelsnämnd kommer att närvara för 
samtal och information om kommun-
delsnämndens arbete. Vill du ha ett 
loppisbord eller visa upp ditt företag? 
Utställningsbord är kostnadsfritt. Vi 
lovar en händelserik och trevlig dag för 
båda stora och små! 

Välkomna med er anmälan till lolita.
persson@kalmar.se  
Utställningsbord är kostnadsfritt. Vi 
lovar en händelserik och trevlig dag för 
båda stora och små.

Under Event Södermöre ger Månskens-
teatern föreställningen ”Vicke Vikings 

run(d)resa” i Södermöreskolans aula. 
Lördag 12 oktober klockan 10.30.

Det är en teaterpjäs för barn från 7 år 
och uppåt. Vicke Viking gör resor i tid 
och rum och träffar olika historiska lo-
kala personligheter. Men det gäller för 
Vicke att hitta flyttnycklarna formade 
som runor, för att komma vidare i histo-
rien så att han inte fastnar i tiden! 

Arrangör för teatern är Ljungbyholms-
biblioteket.

Boksnack

Boksnack arrangeras vid två tillfällen 
på Ljungbyholmsbiblioteket. Boksnack 
riktar sig till barn som går i årskurs 4-6.

Onsdag 25/9 klockan 15.00 samt tisdag 
22/10 klockan 15.00.

Vi bjuder på frukt! 
Anmäl dig hos oss på biblioteket senast 
fredagen veckan före boksnacket. Tele-
fon: 0480-45 29 70 eller ljungbyholm.
bibl@kalmar.se

Liv och rörelse vid Hagby 
kyrka

Pilgrimsverksamheten i Arby- Hagby 
församling ordnade en marknad i juli. 
Besökarna fick prova på olika gamla 
lekar, som att kasta pil och fisk, skjuta 
med pilbåge. Äta soppa, plättar och 
bröd gjorda på ursprungsvete. Tenn-
gjutning, hantverkare och närprodu-
cerade produkter fanns till för att köpa. 
Museet var öppet för besök.  
 

Södermöre MTB

Södermöre MTB är en ny sektion i Möre 
BK som håller på med barn- och ung-
domsträning i mountainbike i skogarna 
runt Hagby. Alla barn och ungdomar 
mellan 10-18 år är välkomna.

Tid för cykling är onsdagar klockan 
18:00-ca 19:30 med start från 12:e juni, 
under senhöst och vinter blir det på 
helgen. 

För mer info www.sodermoremtb.se

Hagby Kyrka

Boksnack

Södermöre MTB



Vill du vara med i 
medborgarpanelen?

Som medlem i medborgarpanelen får 
du månadsvis mail om kommundels-
nämndens sammanträden som alltid 
är öppna för allmänheten. Du kommer 
också att bjudas in till undersökningar 
som ligger till grund för olika beslut 
som fattas i nämnden. Har du frågor 
eller synpunkter är du alltid välkom-
men att kontakta oss eller besöka 
kommundelshuset på Harbyvägen 4 i 
Ljungbyholm.

Arrangemang av Mortorps 
Intresseförening

Mortorps Intresseförening har under 
sommaren färdigställt fyra promenads-
lingor vid och utmed Hagbyån. Bord, 
stolar och informationsskyltar placeras 
ut under augusti och invigning äger 
rum söndag 15 september klockan 
15.00 med samling vid Mortorps kyrka. 
Välkommen att upptäcka de fantastiskt 

vackra och rofyllda miljöerna vid ån 
och en av dess öar! Föreningen har som 
vanligt pubar under hösten i Småsko-
lan och den första pubkvällen lördagen 
12 oktober innehåller en viltbuffé och 
bildvisning från jakt och äventyr i de 
småländska skogarna. Under höstlovet 
vecka 44 ska föreningen försöka få till 
ännu en Eldshow för barn och familjer. 
Förra årets blev en verklig succé med 
en stor publik. Håll utkik på förening-
ens hemsida www.mortorp.org, face-
book och anslagstavlor för veckodag 
och klockslag.

Slöjdkafé i Påryd
Torsdagen den 19 september klockan 
17.30 bjuder Pårydsbiblioteket in till 
slöjdkafé – Yllebroderi under ledning 
av Ann Rydh. Skapa ditt eget broderi 
med nål, tråd och olika stygn på ylle.
Ta med dig sax och nålar. Materialkost-
nad 40 kronor (kontant/swish). 
Biblioteket bjuder på enkel fika.

Anmälan till Hemslöjden 0481-167 50 
senast fredag 12 september. 
Arrangör: Pårydsbiblioteket i samarbe-
te med Kalmar läns hemslöjd.

Välkomna till Halltorpsdagen! 

Här får du möjlighet att se gamla 
bilar, traktorer och räfsmaskiner. Det 
kommer att bjudas på olika aktiviteter 
såsom ansiktsmålning, chokladhjul, pil-
kastning, disco med trollet Ylwa samt 
godisregn. Loppis och olika utställare 
finns på plats, det kommer också finnas 
mat och fika till försäljning. Passa på att 
besöka Kalmar kommuns Fritidsbank, 
där barn och ungdomar (vuxna med 
såklart) kan låna allt från BMX till bollar, 
käpphästehoppning,  inlines och olika 
sällskapsspel. 

Hemsida: kalmar.se/sodermore  
Telefon: 0480-45 29 00 
E-post: sodermore@kalmar.se

Vi på förvaltnings-
kontoret ser fram 
emot en härlig höst!

Medborgarpanelen

Slöjdcafé i Påryd Halltorpsdagen

Invigning Mortorp


