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Kom med på vandring genom vårt Jämshög som en gång var huvudort i egen kommun med ett rikt affärsliv,
ett intressant föreningsliv och spännande människor. Kom med till Tutebacken där byåldermannen kallade till
samråd genom att blåsa i sitt horn. Gå med ner till Gästis och känn atmosfären av bröllop och minnesstunder.
Känn doften av genuin matlagningskonst och hör gubbarna skrävla i ölkaféet. Minns skramlet av pengar när
sparbössan skulle tömmas på banken och stoltheten du kände när summan bekräftades. Tänk på ljudet av
Oskar Blomqvists klippmaskin och hur hårtestarna föll mot golvet. Vem minns dessutom inte barndomens
julskyltningar med stor uppfinningsrikedom och finess, inte minst av Adolf Björnsson. Detta och mycket
annat vill och hoppas jag att du ska uppleva igen och minnas vår fina by och dess människor.Per-Åke

Albinsson är född 1951 och uppväxt på en gård i Norra Rödhult, Jämshög och har i sitt yrkesliv verkat som
driftingenjör, utbildare, safety manager, m. m.

Vi hade åkt ut i huvudrundan men i den semifinalen var det helt galen stämning. Vi på Svenska blombud
listar de bästa blombuden i Sverige. Jämshög som vi minns det. Jämshög som vi minns det .

Jämshög Gästis

Sjöbotten som vi minns det has 272 members. Det går också att sortera på vad som finns längs varje led.
Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans . Det blir en rad
händelser som för all framtid kommer att förändra livet för alla . Bostäder till salu i Jämshög Jämshög är ett
område i Olofströms kommun. Harry Martinsonsällskapet styrelse och suppleanter m. Men det går fint att
hyra lokalen för olika ändamål. Kom med till Tutebacken där byåldermannen kallade till samråd genom att

blåsa i sitt horn.
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