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Till företagare och föreningar

Välkommen att annonsera 
i gratistidningen 

GNOSJÖANDAN
I över 20 år har Gnosjöandans Näringsliv givit ut 
tidningen GNOSJÖANDAN. 

Med denna produkt vill vi ge framförallt handel, 
service och föreningar möjlighet att regelbundet 
nå ut med sitt budskap till låga kostnader.
  
Tidningen delas ut en gång i månaden till alla 
hushåll och företag i Gnosjö kommun, Anderstorp,
Hestra och Bredaryd. C:a 9 700 ex.
  
Ett bra sätt att synas varje månad eller vid 
enstaka tillfällen.

Några av tidningens fördelar:

Stark lokal förankring.
Alla får den - även de som undanber sig reklam.
Utgivningsdag är tisdagar då ingen annan reklam 
och gratistidningar kommer.
Prisvärda och kraftfulla annonser.

Intresserad ring Matts Leander, Rita Reklam 070-639 81 11
eller maila rita.reklam@telia.com

Utgivningsdagar:  11/12, 29/1-19, 26/2-19, 26/3-19

Anmälan om annonsering senast 14 dagar före utgivningsdatum.

Ett gott skrattEtt gott skratt
förlänger livet!förlänger livet!
Ett gott skratt
förlänger livet!

Tidningen produceras av Rita Reklam

Ansvarig utgivare: Fredrik Olsson
fredrik@dittcafe.se

Tryckeri: Herenco press AB, Jönköping 
Utdelning: Postnord Sverige AB

ETT GOTT SKRATT
KOMMUNAL INFORMATION
I HUVUDET PÅ JOHAN
GNOSJÖ KOMMUN ARRANGERAR
TÄVLING JULKRYSS
ARTIKEL ANTON JOHANNESSON 
FEM SNABBA OCH ETT RECEPT
ANNONSPUSSEL
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SID  3..........
SID  4..........
SID  5..........
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Ur tidningens innehåll:

Förstasida: Årets Lucia 2018 i Gnosjö  

FINN FEM FEL!

MÅNADENS BÄSTA

Bonden Persson hade en tjur 
som inte uppfyllde sina 
plikter. Persson kunde inte
begripa varför och frågade
veterinären. Denne skrev ett
recept på en medicin till
tjuren, som garanterat skulle
få den intresserad av korna
igen. Persson fann till sin 
förvåning att veterinären
hade fått rätt. Tjuren blev
som omvänd.
Grannen, bonden Jönsson,
som iakttagit förändringen
frågade.
- Det är fantastiskt som 
tjuren ändrat sig! Vad har
du gett honom för under-
medel?
- Ja inte vet jag vad det var
för medicin, svarade Pers-
son. Men den smakar sirap.

- Jag undrar vem det var
som vann en miljon på lotto.
- Det var nog Blom på lagret.
- Hur så?
- Jo, idag var han uppe hos
direktören och snöt sig i 
gardinen.

- Hur kan du veta att fisken
du tappade från spöet vägde
10 kg.
- Det kom en våg just då.

Kal: - Mitt avbrutna ben 
värker så förskräckligt.
Osborn: - Jasså? Mitt
värker oavbrutet.

- Om han är pratsam? Jodå,
han tillhör den typen som
alltid kommer in i rummet
med rösten före.

- Varför har du rakat av din
mustasch?
- Jo, den hade samma fel
som en del personer - den
la sig i allting.

- Hur gick det med det flyg-
plan du höll på att kon-
struera?
- Det störtade i havet.
- Och ubåten du arbetade med?
- Den flög i luften.

- Hur kan du veta att det är
fru Johansson som spritt ut
ryktet att du stulit potatis i 
grannens trädgård.
- Jo, hon var den enda som 
såg det.

Den nygifta frun till sin man:
- Jag måste ha gjort något
galet när jag stekte äggen, 
skalen sprack.

Bonden Johan ska hålla tal 

på ett stort bröllop:

- Ja, som ni alla säkert för-

står har jag bara gott att säga

om både brud och brudgum,

men det var inte det jag ville

tala om. Jag tänkte att efter-

som det var så mycket folk

här, kunde jag fråga om det 

är någon som har några små-

grisar att sälja? 

 

- Jag är professor i historia.
- Åh, berätta en.

- Mamma, hur länge sedan 
är det pappa försvann?
- Kära barn, pappa är inte 
försvunnen, men det var 
tre år sedan han började 
spela golf.

- Ser du bra med dina nya
glasögon?
- Ja, nu möter jag folk som
jag inte träffat på flera år.
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Johan Johan Johan 

vill åt? Mörkret skulle inte vara så särdeles 
mysigt utan det, och vi måste ständigt förhålla 
oss till det. Från den smala springan under 
dörren, till stjärnhimlen och det irriterande 
motljuset. När lampan tänds tidigt på 
morgonen i slutet av november värjer vi oss 
kanske mot det vassa skenet. Men snart klarar 
vi oss inte utan det.

 Lucia om ett par dagar, och snart jul. Igen. För 
någon månad sedan var det allhelgonahelg. 
Mycket ljus och mörker i de där högtiderna. 
Trots det kompakta mörkret som vi successivt 
tvingades vänja oss vid i november, var det 
knappast detta som var mest iögonfallande på 
kyrkogårdarna. Där fladdrade plötsligt 
ljuslågor som små envisa manifestationer av 
hopp, med livet och döden ställda på sin spets. 
Ett enda brinnande stearinljus och mörkret 
hamnar omedelbart i bakgrunden. Lågan vid 
gravstenen, reflexen på vinterjackan, bilens 
lyktor längs landsvägen – naturligt dras vi till 
de bländande vita punkterna.

 Mörkret kan betvingas med ljus. Det motsatta 

under några månader nu har det blivit allt 

mörkare allt tidigare för varje dag. Vintertiden 
är ett obevekligt faktum. Men kanske är det 
snart slut med det här klocktrixandet fram och 
tillbaka, vår som höst. För inom ett par år kan 
varje enskilt land självt få bestämma hur man 
ska ha det med tidsomställningen, om nu 
parlamentet i Bryssel håller med och ställer sig 
bakom det historiska förslaget. 

 Men vintertid - det blir det på något sätt alltid 
ändå. För mörkret mellan november och 
februari lär inte ge vika utanför fönstren bara 
för att vi låter bli att vrida tillbaka våra klockor. 
Så - vad göra med vintern och mörkret som vi 
befinner oss i, i väntan på att vi ska märka av 
vändningen som kommer om några veckor?

 Ingen av oss gillar det egentligen, eller hur? Ja, 
vi myser väl gärna, tänder stearinljus, kurar 
ihop oss med filt framför teve och allt det där. 
Vi tycker det är skönt när allting äntligen 
lugnar ner sig efter sommarens underliga 
måsten. Det vill säga, innan den där märkliga 
ruschen tar vid som vi nu är mitt uppe i. Men, 
det är väl ändå själva ljuset som vi innerst inne 

Tankar om mörker och ljus

är inte lika självklart. När solen går ner 
kommer visserligen varje gång, åtminstone 
hittills, mörkret smygande som ett långsamt 
brev på posten. Men det tycks ske helt på 
solens egna villkor. Dessutom envisas snart 
både måne och stjärnor med sin lyskraft när 
mörkret väl lagt sig och blir till nya 
orienteringspunkter. Samtidigt – det kanske 
kan vara värt att påminna sig om att mörkret 
inte är något onaturligt som till varje pris ska 
jagas bort. Frågan är väl snarare hur vi 
förhåller oss till det.
     
 Det verkar vara lättare att tänka sig mörker 
som brist på ljus, än tvärtom. Ljuset, det goda i 
tillvaron, tycks alltid vara måttstocken. Inte det 
mörka och det som fattas oss. Men tydligen 
måste det skymma emellanåt, för att vi ska bli 
påminda om varför vi behöver det där som vi 
blir så exalterade över varje år i april-maj. I juli 
ter sig en lysande ljusstake i fönstret absurd 
och löjeväckande. Nu i decembermörkret har 
den förvandlats till en fyr i natten med en helt 
annan mening.

- Johan Wallesjö
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Regeringsg. 5  Gnosjö
mån-fre 9-18 Tel. 0370-917 90

Tidsbeställning och Drop In

Välkomna 
       till oss...

Agneta Maj-LenLotta

Pizza 1-20, Kebabrätter, 
Sallader, Hamburgare 1-2

Resten av menyn
till ordinarie priser
inkl. 33 cl dryck, bröd, sallad och kaffe

Mån - TorsMån - Tors
FredagFredag
LördagLördag
SöndagSöndag

Mån - Tors
Fredag
Lördag
Söndag

11:00 - 21:0011:00 - 21:00
11:00 - 22:0011:00 - 22:00
12:00 - 22:0012:00 - 22:00
12:00 - 21:0012:00 - 21:00

11:00 - 21:00
11:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 21:00

Beställ Pizza  Beställ Pizza  
0370 - 996 000370 - 996 00
Beställ Pizza  
0370 - 996 00

Köpmansgatan 18, Gnosjö

Måndag - Fredag 11 -14

Öppet vintertid:Öppet vintertid:Öppet vintertid:

80

Gnosjö kommun kultur 
arrangerar i december: 

Välkomna!  

LIZZIE HILDELL 
Utställning med målningar från de senaste 
20 åren, Gnosjö bibliotek.

BOKCAFÉ 
Boktips med jultema och lussefika.kl. 18, Gnosjö bibliotek.

SAGOLÄSNING
Bibliotekspersonalen läser sagor 
för barn kl.10:15, Gnosjö bibliotek.

TIIU BACKLER
Utställning med handstickade tröjor. 
Gnosjö bibliotek.

19 nov-
14 dec

12 dec

14 dec

17 dec-
18 jan

Öppettider: Måndag - fredag kl 7.00-17.00. Tel: 0370-33 22 90    

Vi utgår också från Skillingaryd/Vaggeryd 

Njut av ljus, 
värme och doft

i vinter

Vi hjälper Vi hjälper 
gärna till gärna till 

att fylla att fylla 
tomtesäckentomtesäcken

Vi hjälper 
gärna till 

att fylla 
tomtesäcken

Vi önskar våra kunder

Vi har allt du kan tänkas 
behöva till badrummet 

och lite till...

God Jul God Jul 
& & 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

God Jul 
& 

Gott Nytt År

Nu finns vi på plats i Anderstorp  

VÅRA OLIKA VÅRA OLIKA 
PROGRESSIVA GLASPROGRESSIVA GLAS

VÅRA OLIKA 
PROGRESSIVA GLAS

2 995kr2 995kr2 995kr
Ett högbrytande Hoyaglas med 
antireflex. 2 glas inkl. inslip.

6 500kr6 500kr6 500kr

Ett högbrytande individuellt
anpassat Zeissglas. Personligt!
2 glas inkl. inslip. 

Estelux: Estelux: Estelux: 

Suberb: Suberb: Suberb: 

Alla våra glas slipasAlla våra glas slipas
i vår verkstad i Gnosjöi vår verkstad i Gnosjö
Alla våra glas slipas
i vår verkstad i Gnosjö

5 500kr5 500kr5 500kr

Ett högbrytande Zeissglas 
speciellt framtaget för den 
digitala världen. Med blåljusfilter.
2 glas inkl. inslip.

EnergizeMe: EnergizeMe: EnergizeMe: 

7 100kr7 100kr7 100kr

Ett Zeissglas framtaget för 
bilkörning. Minimerar ljusglorior
och klarare instrumentbräda.
2 glas inkl. inslip. 

Drive Safe: Drive Safe: Drive Safe: 

40% 
Rabatt på 
rek. pris. 

25% 
Rabatt på 
rek. pris. 

25% 
Rabatt på 
rek. pris. 

25% 
Rabatt på 
rek. pris. 

Det finns många olika progressiva glas! 
Vi har kunskapen för att hjälpa 

dig att välja vad som passat dig bäst. 

2:a paret 2:a paret 2:a paret 
(komplett glas och båge) 

50% 50% 50% 
Rabatt 

Vi hjälper dig 
att bygga 
ihop ditt egna 
stringhyllsystem.

De första julkorten skickades på 1800-talet

Både julgranen och jultomten sägs ha introducerats i 
Sverige bland annat genom spridningen av de utländska 
julkorten, som avbildade borgerliga familjeidyller med 
julgran, tomte och julklappar till barnen.

Källor: Posten, Populärhistoria
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Bli vän med kassaflödetBli vän med kassaflödetBli vän med kassaflödet
Med kontroll över ditt kassaflöde kan du 

fokusera mer på din verksamhet.

nordea.se/kassaflöde

Kontakta din rådgivare eller 
ring 0771-350 360 för mer information

/Anki, Mari, Susanne, Lisbeth, Monika, Sophie & Cilla

God Jul önskar vi 
på SEB Gnosjö

Vad säger du, ska vi ta tag i 
din pension nu? 
Kom igång på swedbank.se/pensionshjälpen

JULKRYSS

Namn:...........................................................

Adress:....................................................................................................

Gnosjöandans

Skicka in din lösning senast 12 januari till:  Gnosjöandans Näringsliv c/o Ur & Guld Box 181, 335 24 Gnosjö
Då kan du vinna ett av tre presentkort á 100 kr.   Lycka till!

(Lunchstängt 13.00-14.00)

Mån-tors 10.00-18.00
Öppettider:Sybehör | knappar | band | nål & tråd  Sybehör | knappar | band | nål & tråd  

resår | spets | pärlor | brodertyg | vadd | filt mm.resår | spets | pärlor | brodertyg | vadd | filt mm.
Sybehör | knappar | band | nål & tråd  

resår | spets | pärlor | brodertyg | vadd | filt mm.

Vi har över 
50 sorters garner

från kända märken

Låt barnen 
pyssla med 

GARN 

Låt barnen 
pyssla med 

GARN 
Arbeta med garn är 

hälsosamt och kreativt.

i branschen

50 år 
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GNOSJÖ TANDVÅRD
Allmäntandvård & Implantat

Visste du att vi
även utför

behandlingar
av ålders-
rynkor?

Behandlingen 
utförs av tandläkare
med mer än 7 års 

erfarenhet.

BOTOX-

Konsultation 0:-

Botoxbehandling
1350:-/område

Undersökning
fr 550:-*

Hygienist-
behandling

fr 650:-

* Pris på undersökning gäller nya patienter och utförs av tandhygienist.
4 röntgenbilder och lättare tandstensborttagning ingår. 

Järnvägsg. 8, Gnosjö      0370-916 79    info@gnosjotandvård.se    www.gnosjotandvård.se

Klockaregårdsvägen 5 
330 31 Kulltorpwww.halsoverkstan.info

PRESENTKORT, Julklappstips 

till någon du bryr dig om.
Välkommen till

Hälsoverkstan ab
NATURLÄKARE MARY-ANN PETERSSON

0703-143494 (helst sms)

Ring Madelene 070-598 37 66

Klockaregårdsvägen 5, Kulltorp

www.helamigmassage.se

Bicom Bioresonans
En diagnos-och behandlingsmetod 

vid allergibesvär som pollen, 
pälsdjur, kvalster, vete, mjölk etc,

men också mag-tarmbesvär.

         

DIN HYRESVÄRD I GNOSJÖ KOMMUN
Storgatan 4, Box 104, 335 23 GNOSJÖ  Telefon 0370-33 24 00  Telefax 0370-995 03

Hemsida: www.jarnbararen.se  E-post: info@jarnbararen.se

Vi önskar våra hyresgäster en 

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

Öppettider: måndag-fredag 9-17.
(Vi köper även mynt, silver och tandguld)

Bästa priset tillBästa priset till

en dagsfärsk kurs!
en dagsfärsk kurs!

Bästa priset till

en dagsfärsk kurs!

Ring oss idag och boka tid.
Klipp ut och spara!

Öppet: Måndag-Fredag kl 06.30-18.00 
 

Gnosjö
nordbacks.xlbygg.se

Smålandsstenar
Tfn: 0370-33 23 00, info@nordbacks.se Tfn: 0371- 330 10, info@nordbacks.se

xlbygg.se/smalandsstenar

Fler erbjudanden hittar du på xlbygg.se

30%30%30%
 AV SYMFONI INOMHUSFÄRG
UTFÖRSÄLJNING

 PÅ ALL FÄRG I LAGER
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Drömmer om NHL
 
Anton Johannesson

Anton Johannesson i HV71:s dress – en talangfull back 
som inte drar sig för anfallsspel.

De första stapplande skridskostegen i Nittorp.

division 3. Men förra hösten tog den långa och 
avgörande resan med Nittorp slut för Anton 
Johanneson, när framgångarna ledde till ett 
erbjudande från HV71 om en plats i U16-
laget. Samtidigt kunde han påbörja studierna 
på idrottsgymnasiet.

   - Att spela i HV var inget jag hade planerat 
då. Men frågan kom och jag tyckte att det 
kändes som rätt läge att byta klubb. Jag trivs 
verkligen, och vi är ett bra gäng i laget. 

  Upplägget på idrottsgymnasiet gör att Anton 
kan träna på is med HV flera dagar i veckan, 
både före och efter den ordinarie skoldagen. 
Dessutom handlar det ofta om två eller tre 
matcher i veckan, plus gym- och kondi-
tionsträning. Som om inte bytet av klubb var 
nog, blev Anton i slutet av förra året även 
uttagen till U16-landslaget. 

Redan i treårsåldern stod han på skrid-
skor. Och sedan började resan. Från 
”Oves is” i Gnosjö via lagspel och 
matcher i Nittorp - till HV71 och ung-
domslandslaget. Nu drömmer Gnosjö-
talangen Anton Johannesson om 
framtida spel i NHL. 

  ”Stefan Liv”. Det sägs ha varit det första som 
Anton Johannesson yttrade när det var dags 
att försöka uttala de första orden.
Medvetenheten om den legendariske hockey-
målvakten i HV71 och den idrott han repre-
senterade, skulle tidigt sätta sin prägel på den i 
dag 16-årige Anton Johannesson. Vilket 
förstås säger ett och annat om den stora 
talangen från Gnosjö och hans stora passion i 
livet.
  - Jag minns att det kändes utmanande med 
hockey, och att det bara blev roligare och 
roligare. Mormor och morfar bodde i när-
heten av ”Oves is”, och möjligheten att börja 
åka skridskor där betydde mycket, säger 
Anton Johannesson, när tidningen möter 
honom på ett kafé i centrala Jönköping.

   Här bor han nu sedan omkring ett år tillbaka 
och läser på Sanda Idrottsgymnasium. 
Passande nog ligger lägenheten han hyr i 
Vättersnäs, på bekvämt avstånd från de 
dagliga träningarna med HV i Kinnarps 
Arena. 

  Men vi kanske bör backa bandet lite - från 
det viktiga steget med alla timmar på ”Oves 
is”, till skridskoskolan i Nittorp som hägrade 
redan i fyraårsåldern. Att Antons två år äldre 
och lika talangfulle bror Oliver, som numera 

spelar i Rögle J 20, också började där var 
förstås av stor betydelse. I Nittorp grundlades 
det som sedan skulle komma. Och redan i 5-6-
årsåldern började Anton Johannesson med 
lagspel.

   - Jag vet att jag väldigt tidigt i livet gillade att 
åka skridskor och att samtidigt ha en klubba i 
handen. I Nittorp spelade jag forward fram till 
jag var 12 år, sedan blev det bara så att jag 
testade backspel och har fortsatt med det.
   Talangen mejslades fram allt mer i klubben, 
och 2016 fick han spela för Västergötland i 
TV-pucken. Sista säsongen innebar spel i 

Redan i HV-tröjan. 
En aning om vad som komma skall…
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Anton Johannesson på kafé i Jönköping, dagen 
efter hemkomst från landslagsspel i Kanada

Dagen före den här intervjun kom han hem 
från den stora landslagsturneringen World 
Under-17 Hockey Challenge i Kanada, där 
det blev en bronspeng efter matcher mot 
bland andra Tjeckien, Ryssland och Kanada. 
Dessutom ett mål att lägga till den indivi-
duella statistiken.
   - Jag vill ge allt för att bli uttagen i landslaget 
varje gång. Nu handlar det väl om några 
turneringar per år som kan bli aktuella. Vi har 
också ett läger nu i december.
Om han blir uttagen kan fler landslags-
turneringar vänta nästa år i februari och april. 
Anton har dessutom fått en hel del speltid i 
J18-laget i HV. 
   Även om försvarsspel förstås är det primära, 
är Anton som back gärna offensiv och hänger 
med i anfallen - han gillar helt enkelt spel med 
puck. Förutom Stefan Liv nämner han NHL-
proffset och backen Erik Karlsson som 
inspirerande förebild. 

   Även om det inte fanns någon hockeyklubb 
i Gnosjö, tycker han ändå att orten är en bra 
plats att växa upp på även ur idrottssynpunkt, 
eftersom det finns många andra sporter att 
välja på.
- Jag tränade faktiskt fotboll i Gnosjö på 
somrarna också, fram till att jag var 12 - 13 år. 
Men då var det inte svårt att veta vad jag 
skulle satsa på. 
   Anton hoppas kunna fortsätta utvecklas så 
att han kan leva på ishockeyn i framtiden. 
Elitserien, eller SHL som det numera heter, är 
därför ett självklart mål. Frekvent spel i 
ungdomslandslaget betyder också att NHL:s 
talangscouter alltid är i närheten och synar 
talangerna i de olika länderna. Det är 
emellertid inget som gör Anton särskilt 
nervös, även om han drömmer om att en dag 
få spela i den amerikanska proffsligan.

   - Jag vet ju att de är där och tittar, men 
försöker att inte tänka på det utan bara spela 
som vanligt, resonerar han.  
Eftersom Anton som back är svag för att ha 
mycket puck, vill han nu försöka prioritera att 
träna klassiskt försvarsspel. Och som en 
relativt kort spelare jobbar han även särskilt 
med att bygga upp muskler. 
   Att den mesta tiden i Anton Johannessons 
liv upptas av hockeyn är inte svårt att förstå. 
De stunder han trots allt är ledig kan ofta 
ägnas åt tv-spel med kompisar. Visiter i 
Gnosjö är relativt sällsynta med tanke på alla 
matcher, men i gengäld kommer familj och 
släkt gärna och hälsar på.  

Går det att beskriva känslan att vara 
därute på isen?
  - Det är väl helt enkelt en wow-känsla, jag 
blir taggad och det känns väldigt bra. Det har 
ju alltid varit det roligaste jag vet. Jag är nog 
rätt envis också och vill bli bättre varje dag.  
Anton avslöjar också att envisheten kan göra 
honom väldigt arg och frustrerad i vissa 
situationer. Inte minst vid tunga förluster.

Vad händer då?
  - Ja… då kan det hända att en klubba går 
sönder.  

Efter en av matcherna i den senaste landslagsturneringen i Kanada.

Text och foto: 

Johan Wallesjö
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Jönköpingsvägen 47, Värnamo

Övrig tid ring: 0370-142 75, 070-564 48 70

Montering av nya Markiser, 
Vävbyte och Reparationer

Motor, Sol- och
Vindautomatic

Butiken är öppen Måndagar & Torsdagar 
kl 14.00-18.00

Tid för solskydd! 

ÖPPETTIDER

Mån-tor 10-17, Fre 10-16, Lör 10-13
Lunchstängt 13-14, Annan tid enl. ö.k.

Mogatan 21, Hestra. Tel. 0370-33 93 30

God Jul &God Jul &
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

God Jul &
Gott Nytt År!

27, 28 december samt 2, 3, 4 januari 
håller vi butiken öppen mellan kl 10-13.

Öppettider i mellandagarna

Lördag 22, 29 december samt 
5 januari stängt.

Vi önskar 
kunder & vänner

Fem snabba och Et t receptFem snabba och Et t receptFem snabba och Et t receptFem snabba och Et t receptFem snabba och Et t receptFem snabba och Et t recept

Sätt ugnen på 190 grader
Smält smöret och häll i saffran. 
Hacka mandeln grovt(brukar använda matberedare, 
men försiktigt så det inte blir för smått)
Rör ägg och socker. Tillsätt resten av ingredienserna 
och arbeta ihop till en deg.
Forma degen till 2 långa rullar och lägg dem 
på en plåt, tryck ut dem lite lätt med fingrarna. 
Baka i mitten av ugnen i ca 20 min. Skär dem i 
snittar direkt när du tar ut dem. 
Låt sedan kakorna avsvalna i ugnen. 
Gillar man inte saffran så går det bra att utesluta ur receptet. 

-Mandelskorpor med saffran.-Mandelskorpor med saffran.-Mandelskorpor med saffran.

Vad gör du helst en ledig dag?Vad gör du helst en ledig dag?
       - Bakar eller lagar någon god mat - Bakar eller lagar någon god mat
Favoritprogram på TV?Favoritprogram på TV?

Ditt drömresemål?Ditt drömresemål?

Vad skulle du vilja kunna?Vad skulle du vilja kunna?

Detta visste inte så många om dig?Detta visste inte så många om dig?

Vad gör du helst en ledig dag?
    - Bakar eller lagar någon god mat
Favoritprogram på TV?
    - Kollar inte på vanlig TV, men har på 
sistone börjat kolla på den klassiska 
TV-serien "Arkiv X"
Ditt drömresemål?
    - En ö någonstans i Karibien
Vad skulle du vilja kunna?
    - Spela boogie woogie på pianol
Detta visste inte så många om dig?
    - Jag kan prata flytande norska

Lycka till!

med Emma Bäckström

50 g smält smör
2 ägg
1,5 dl socker
0,5 tsk salt
200 g sötmandel
3,5 dl mjöl
1 tsk bakpulver
0,5 g saffran

Emma Bäckström

Ge bort en julklapp som alla behöver, men få unnar sig...Presentkort på fotvård!
Susanns Fotvård i Gnosjö, 
Rosendalsgatan 10, Rosendal
Beställ eller boka på 070-215 94 13 
eller info@susannsfotvard.se

Tisdag 8 januari kl 16.00 (obs! tiden) 

Vi möts i Församlingshemmet. 

Servering, 
information 
och lotteri.

TAG GÄRNA MED EN VÄN
TILL FÖRENINGEN!

GNOSJÖ

Välkommen till...

Vi äter gott och får besök av en hemlig gäst. 
Som vanligt sång och musik av ”Mucikal friends”.
Anmälan! Pris 60 kr. Ring 072-549 20 21 eller 
Gerd 0370-940 97.
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Jennifer Lundell
Dam- & Herrfrisör

salong 
vi två

Järnvägsgatan 16, Gnosjö
073-047 43 83

Pia Nilsson
Damfrisör

0370-911 16
0370-911 16

önskar vi 
våra kunder

God Jul & 
Gott Nytt År

2:a dragning, 2018

DRAGNINGSLISTA

Vinst................................Värde ................................ Lottnr.

Presentkort............25.000 kr ....................
Presentkort............10.000 kr ....................
Presentkort............. 7.000 kr ....................
Presentkort............. 7.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................
Presentkort............. 5.000 kr ....................

1008
797
507

1059
1102
449
475

1411
1402
1002
1677
1549

TACK 
för ditt stöd!

FABRIKSFÖRSÄLJNING - BRA PRISER
 FISKEUTRUSTNING
 

Drag
Wobbler
Spinnare
Metspö 
Kastspö

Kräftburen August

Mask och maggot
Målskog 5, Gnosjö (skyltat) Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-16, lör stängt

www.figsportfiske.com

Smedjegatan 1, Gnosjö mitt emot Gnosjö Hjälper

SMEDJEGATAN GNOSJÖ Tel 0370-998 49 
1600 kvm säljyta i 3 våningar

BESÖKSMÅL!BESÖKSMÅL!

HJÄLP OSS HJÄLPA!   RING 0370-998 49

SKÄNK PENGAR TILL VÅRT ARBETE!

PG 90 06 05 - 7 SWISH 1239006057

Vi önskar God Jul ochVi önskar God Jul och
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

Vi önskar God Jul och
Gott Nytt År!

www.gnosjohjalper.se

Frågor om Gnosjö Hjälper?
Ring Ordf. Boo Clenow 070-592 02 31

VÅRT ARBETE DRIVS HELT IDEELLT !

OOOTROLIG 

MÄNGD VAROR -
nu mer än någonsin!

Måndag - fredag 8.00 - 19.00 Lördag 9.30 - 16.00

Söndag och helgdagar stängt för inlämning

Inlämningstider:

Tack för ditt bidrag!

Vi som samarbetar:
LIONS, ROTARY , IF METALL ÖSTBO, 

SV. KYRKAN i GNOSJÖ , MISSIONSKYRKAN 
OCH ÖSTHJÄLPEN.

facebook.com/gnosjohjalper

JULÖPPET T.O.M. MELLANDAGARNA!

Torsdag 20 dec  14-18    Lördag  22  dec 1 0-14
Torsdag 27 dec  14-18    Lördag 29 dec  10-14   
Söndag  30 dec  13-16

Torsdag 13 dec  14-18    Lördag 15 dec  10-14  

Se och hör

LIONS LUCIA
med tärnor i butiken
lördag 15/12 kl 11.00

Årets julklapp Årets julklapp 

  finns hos os
s!

  finns hos os
s!

Årets julklapp 

  finns hos os
s!Välkomna 

att
julfynda!
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HANTVERK och SERVICE i GNOSJÖHANTVERK och SERVICE i GNOSJÖHANTVERK och SERVICE i GNOSJÖ
Vi hjälper dig med dina projektVi hjälper dig med dina projektVi hjälper dig med dina projekt

Utför alla typer av arbeten inom plattsättning, puts och murning

076 - 170 82 51 Johan Lord

info@johanskakeldesign.se       www.johanskakeldesign.se

Öppet: Måndag-fredag 8-17 (lunch 12-13)  Andreas, Per
  Välkomna!

Nydens Dack
Nordbäck, Gnosjö tel 0370-983 40

Nydéns Däck
Din Däckservice i Gnosjö!

Vi säljer även MC-däck! Obs!  

VI UTFÖR ALLT INOM MÅLERI !

0370-915 95   070- 367 38 33

Vi säljer och
målar med 
färger från... Demidekk

Industrigatan 5, Gnosjö VÄLKOMNA TILL OSS! Jesper

Vi har stängt vår butik!

Gnosjös äldsta målerifirma

Men vi fortsätter att 
sälja färg och tapeter!

Ring och beställ!

TEL: 0370-981 90 GNOSJÖ

MARKARBETEN
VÄSTERGATAN

unnarssonsunnarssonsGunnarssonsGG

Svår SUDOKU

8 1

5

Frejgatan, Gnosjö  Tel 0370-990 30

Vi utför: Elservice  
El-, Data- och 
Larminstallationer
Installation av 
solcellsanläggningar
 

info@elektroarmatur.se      www.elektroarmatur.se

4

8

8

5

3

7

6

2

5

2

4

2

6

16

3
5

2

9 1

7

2
6
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Trädgårdsanläggning 
Beskärning
Plantering

Bength Elmersson

Marksten och Murar
Gräsmattor

För hem & företag 
Gnosjö Städ

Läs mer på  www.gnosjostad.se 
070-389 92 23 

Gnosjö Värnamo 
Sotning & 
Ventilationsrensning AB

Morgan Nilsson

Besiktning av:
Eldstad och skorsten
Ventilation (ovk)
Fastigheter (överlåtelse)

Energi-
deklaration

Gör även:

Tråddragargatan 22 335 32 Gnosjö, tel 923 47 Vattengatan 6, 331 Värnamo, tel 0370-126 36

morgan@gvsv.se

Tel: 010-448 11 70

Anderstorpsvägen 4, Gnosjö
Tel: 0370-33 39 50

Allt från enkla visitkort
till stora banderoller...

www.hylitryck.se

Bokslut
Deklarationer

Bokföring
Redovisning

Kungsgatan 4  Gnosjö  tel 982 10  fax 982 40

GNOSJÖ REDOVISNING AB
Lennart & Carin 

Försäkrings-
rådgivning

Trygg service, tryggare bilresa!

Ring 
073 - 521 00 77
så hjälper 
vi Dig!

Vi förverkligar dina ideér 
- stora som små... !

Gölgatan 1, Gnosjö - info@gnosjovvs.se

Växel: 0370-51 58 90 
Peter: 0722-10 48 80 Bobo: 0722-10 41 28
Jocke: 0722-25 74 57

LARMBEVAKNING

Tel. 0371-185 55
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Jul hos oss!

www.vestboemb.seGnosjö Tel. 0370-33 31 00     Gnosjö Tel. 0370-33 31 00     Gnosjö Tel. 0370-33 31 00     Anderstorp Tel. 0371-58 83 70 Anderstorp Tel. 0371-58 83 70 Anderstorp Tel. 0371-58 83 70 

...utvalda av 
mästerkocken

Leif Mannerström

www.gotarpscatering.se

Välkomna!Välkomna!Välkomna!
För avhämtning eller utkörning på 

nyårsafton. Mellan 10.00 och 12.00
Utkörningsavgift tillkommer med 

300 kr inom 2 mil från Götarp.
2-4 mil 500kr.

Tel 070-319 23 03

Boka nyårsmeny eller exotisk planka till nyår! Boka nyårsmeny eller exotisk planka till nyår! Boka nyårsmeny eller exotisk planka till nyår! 
Nyårsmeny 

Bufféer, Rundgångar 
Plankor, Smörgåstårtor 

Jul från Götarp!

 kr9595

 kr269269

 
Toast Skagen 

med handskalade 
räkor på rågbröd 

 kr95

Lågtempererad kalvfilé med 
bacon och ostfylld bakpotatis 
serveras med rödvinssås och 

marinerade grönsaker
 kr269

 kr7575

Tiramisumousse 
med nötbotten och 

chokladkräm
 kr75

Hela menyn  kr/person399399Hela menyn  kr/person399

Beställ senast Beställ senast 
23 dec inför nyår! 23 dec inför nyår! 

Beställ senast 
23 dec inför nyår! 

PHILIPS LADYSHAVER
Rakapparat med smal ergonomisk 

design som passar bekvämt i 
handen och låter dig raka hela 

kroppen snabbt, enkelt och säkert.
Apparaten kan användas i och utanför 

duschen och det säkra raksystemet 
skyddar din hud och ger en mjuk och 

len känsla efter varje användning. 

En trimmer som passar 
för trimning och klippning 
utav skägg, kroppshår, öron, 
näsa och även hårstyling. 
Garanterar dig en precisions-
trimning som inte förlorar 
prestanda med tiden. Du kan 
välja mellan 13 längdinställningar 
med steg från 0,5 till 21 mm. 
Bladen är självslipande och slipas
medan du trimmar.

BRAUN SKÄGGTRIMMERWILFA VÅFFELJÄRN

Ett enkelt våffeljärn i vitt 
på 750 W som ger fem 
vackra hjärtan och en 
våffla på 16 cm i 
diameter. Justerbar 
termostat (1-5) och 
signallampan visar när
våfflan är klar.

JULKLAPPS-
TIPS

Elis & Elsa äggkokare ger 
dig upp till 7 perfekt kokta 
ägg till frukosten. Enkel att 
sköta. Du kan välja på löskokt, 
medium eller hårdkokt. När 
äggen är färdigkokta hörs 
en signal.

ELIS & ELSA ÄGGKOKARE

249 kr249 kr249 kr

Måndag - fredag
Lunchstängt

9.30 - 18.00
12.00 - 13.00

GNOSJÖ
Din nya Elonbutik

Extra lördagsöppet fram till jul  10-13

399 kr399 kr399 kr

339 kr339 kr339 kr
Ord. pris 649 kr

249 kr249 kr249 kr

    STORGATAN 11 GNOSJÖ         TEL 0370-91032

Välkomna!Öppettider:
Måndag - Fredag
Lördag

kl 9.30-18
kl 9.30-13 

Vi finns på facebook och instagram

God Jul!
Vi önskar er alla



Biblioteket
Boktips från Skaffa dig ett MERÖPPETKORT för 

utökad tillgänglighet. Välkommen in 

till oss så berättar vi mer.

Öppettider på biblioteken - se hemsida.

Med meröppetkortet kommer man in på 
Gnosjö bibliotek mellan 7-22.00 varje dag.
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Rätt svar Pussel november:

Vinnare Pussel november:
Presenteras i januarinumret

FAMILJEJURIDIK
Omtanke i minsta detalj
till dina nära anhöriga

Boka tid här för:
Bouppteckning   Samboavtal

Familjejuridik   Gåvobrev

Testamente   Arvskiften

Vi gör HEMBESÖK och har JOUR dygnet runt!

Gislaved 0371-51 18 30 

Hestra 0370-33 50 30   Svenljunga 0325-61 15 17

www.kindsbegravningsbyra.se

Anna Axelsson Mikael Andersson

Yvonne Åkvist 0325-61 15 17

ICA Supermarket, Gunnarssons Markarbeten,
Brännehylte Handelsträdgård, Vestbo Emballage,
Gardinhuset, Götarps Catering.

Pussel-
bit 5

Företag/annonsör

........................................

Pussel-
bit 2

Företag/annonsör

........................................

ANNONSPUSSELANNONSPUSSELANNONSPUSSEL
De fem först öppnade rätta lösningarna vinner presentkort och trisslotter. 

1:a Presentkort á 100:-, 2:a - 5:e Trisslotter 

LETA RÄTT PÅ VILKET FÖRETAG/ANNONSÖR 
ANNONSPUSSELBITARNA KOMMIT IFRÅN!

Pussel-
bit 4

Pussel-
bit 1

Pussel-
bit 6

Företag/annonsör

........................................

Företag/annonsör

........................................

Lösningen sändes till: Gnosjöandans Näringsliv c/o Ur & Guld Box 181, 335 24 Gnosjö 
eller lämnas till Ur & Guld. OBS! Senast 12 januari.

Pussel-
bit 3

Företag/annonsör

........................................

Företag/annonsör

.......................................

Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer av Gnosjöandan.

Adress

Namn

In
sä

n
t 
a
v:

Postnr Ort

Ev. vinster skickas per post.

Kloka hem, Amelia och Retro är bara 3 av alla tidskrifter vi har.

Meröppet fungerar som vanligt även under hela jul- och nyårshelgen.

Vi alla på biblioteken i kommunen önskar er alla ett GOTT NYTT ÅR och hoppas på ett fantasiskt läsår 2019.

Ta er tid och kom in för en skön stund 
i tidningsrummet där det finns olika 

dagstidningar och tidskrifter.

- Vi har något 
för alla åldrar

Välkomna 
till biblioteken!

Biblioteket har följande 
öppettider i jul och nyår

Hillerstorp
20/12 10-12
21/12-6/1 stängt
fr.o.m. 7/1 
vanliga öppettider

Gnosjö
24/12 stängt
25/12 stängt
26/12 stängt
27/12 10-18
28/12 10-16
31/12 stängt
fr.o.m. 2/1 vanliga öppettider

Antikviteter är en bra 
genomgång av olika 
möbelstilar m.m.

Lotte Möller, en välkänd 
författarinna har skrivit denna 
bok om citronens historia och 

betydelse, även 40 recept 
finns i boken.

Ett hem med omtanke är 
en mysig bok med mottot 
återanvänd, minska och 
återvinn.

God Jul &God Jul &
Gott Nytt År!Gott Nytt År!

God Jul &
Gott Nytt År!

kunder & vänner



Julens godsaker

Bernards Konditori i Jönköping | Tel 036-671 11 21 � Bernts Konditori i Gnosjö & Anderstorp I Tel 0370-910 96

Göstas Konditori i Smålandsstenar I Tel 0371-910 96 • Stigs Café & Bageri i Värnamo | Tel 0370-105 53

order@dittcafe.se

dittcafe.se

Julgott från 
vår kallskänk

Ta det lugnt och låt oss �xa maten,
beställ julbuffé, julplanka, julsmörgåsar 

och annat gott! Passar perfekt till 
glöggminglet, julafton, julfesten på jobbet...

Julkasse 2018

Beställ innan torsdag 20 december 
för avhämtning i valfri butik lördag 22/12 
eller söndag 23/12  för att ta del av 

För endast  289:-289:-289:-
(ordinarie pris 383:-)

1 vörtbröd, 1 absolut fullkorn, 1 långsam & �n, 
1 kanelkrans, 1 kakburk, 1 mjukpepparkaka 
och 10st praliner.

Förbeställ 

redan 

idag!

Beställ i din butik, på tel 0370-910 96
eller order@dittcafe.se

71770

Du är väl medlem i vår kundklubb och använder 
ditt som du har i din mobil?? digitala bonuskort 
Bonusregistrera varje köp, för var 
10:e köp så får du en värdecheck!
Din bonus skickas till din mobil 
som ett enkelt SMS.

Sveriges
godaste 

kundklubb

 med pepparkaksmarsipan, 
lingongrädde & sockerkaksbotten 
Fantastiskt god.

300:-300:-300:-

PepparkakstårtaPepparkakstårtaPepparkakstårta

från

Årets nyhet!

kampanjpriset!

God jul & 
Gott nytt år 

Ditt Café
önskar


