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Foto: Inge Hultkvist
Invigningen av Sandsbrobollen med ca 70 st lag med ungdomar i åldrarna 7 till 11år från ett 20-tal föreningar.

Fotbollsfest!!!
Varje år i augusti så anordnas Sandsbrobollen. Under en hel helg så
spelas det massor av fotboll och man möter nya människor och allt
blir en enda fotbollsfest. Läs om Sandsbrobollen på SAIKEN:s sidor.

Emilia Hjertberg och Ida Björklund underhöll med sång.



Åter höst…

Sommaren är förbi och
hösten har intagit våra
marker. Kylan gör sig
påmind och mörkret kommer
smygande. Då kan det vara
mysigt att kunna blicka
tillbaka på det som har
hänt under sommaren. Hur
var det att fira midsommar i
Stojby eller vilka utflykter
gjorde PRO i somras? Gårdsbydagarna genomfördes för
det tionde året och, en
debutant i dessa sammanhang,
15-åriga Micaela Maurin
har skrivit om detta.Ett
annat evenemang som funnits
till länge är Sandsbrobollen. Den fyllde 27 i år.
Hösten kräver även lite
spänning och detta får
vi i Ulf Nilssons släkthistoria på sista sidan
i ”Rånmord i Gårdsby”.
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Vi har mycket mer att
erbjuda, så håll till godo!
Hälsningar
Emilia Hjelmberg
Redaktör
&
Redaktionsgruppen

Har du idéer eller material till föreningstidningen Gårdsby-Sandsbro, hör av dig
till redaktionsgruppen: Årets sista nummer
kommer ut omkring Lucia i december och
har manusstopp 1/11. Föreningar: försök få
med ert vårprogram i detta nummer.
Välkomna att höra av er!
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Föreningsinformation

Häng med – Gårdsby IK tränar
Text: Margareta Moqvist

Välkomna – måndagar kl 18.00 – ca 19.30.
Samling: Värendsstugan/Tennisstugan på Däldvägen i Sandsbro
Orientering för alla
• Lätt löpträning med karta (”gå, lunka, löp”)

Terminsstart för
föräldraföreningen
Text och foto: Camilla Fors

Efter ett långt sommarlov var det så dags för ett
nytt läsår att börja vilket också betyder att
föräldraföreningens aktiviteter drar igång igen
vid Sandsbro skola.

Vi fortsätter de populära träffarna – det blir roligare med ett mål.
Gårdsby IK VärendGN

Tema på
Trollbackens dagis
På dagis och fritids Trollbacken i Gårdsby började terminen i augusti, och det planerades för fullt. Några glimtar
från starten.
På föräldrakooperativet Trollbacken i Gårdsby arbetar vi ofta
med teman i de olika grupperna.
Mellangruppen som kallas för Bergstrollen jobbar med
”Levande verkstad”. Det innebär att barnen får jobba kreativt
och skapande med olika material. T.ex. har de gjort troll i
cernitlera, gjort en stor blomsteräng i vattenfärg, gjort handavtryck och collage. På bilden ser ni när några av barnen gör
den fina blomsterängen som det sen blev vackra tulpaner och
fjärilar på.
Gruppen med de minsta barnen heter Småtrollen, och utöver
detta kommer skolbarnen till fritids på eftermiddagarna.
Vill ni komma i kontakt med oss på Trollbacken går det bra att
ringa tfn 0470-611 99 och prata med förskolechef Hanna Björk
eller till ordförande Ulf Sennvall tfn 0470-236 86.

Barnen på Trollbacken gör en blomsteräng som det sen blev
vackra tulpaner och fjärilar på

Förra läsåret avslutades med att vi utlyste en teckningstävling bland skolans elever där vi bad dem att rita en
logotyp till föreningen. Vi fick in ca 60 fina bidrag och vi
hade ett svårt jobb att välja ut de tre vinnande bidragen.
Dagen innan skolan började samlades styrelsen och satte
upp alla bidragen i skolans bibliotek så att elever, föräldrar
och personal skulle kunna se dem när skolan började. De
tre vinnarna fick ett klassbidrag som pris vilket delades ut
första skoldagen. Tack för alla fina bidrag!
Som traditionen bjuder bjöd föräldraföreningen elever,
föräldrar och personal på fika första skoldagen vilket
var uppskattat. Vi passade också på att tillsammans med
rektorn och rastkompisarna presentera oss för alla nya ettor
och deras föräldrar.

Oktoberträff
Under hösten har vi förutom det ordinarie styrelsearbetet
planerat att hålla ett medlemsmöte. Vi vill gärna träffa våra
medlemmar för att bolla tankar och idéer med dem. Rektor
Ann-Britt Karlsson kommer också att medverka på mötet
och vår förhoppning är att kunna inleda mötet med en
föreläsning.

Så här når du föräldraföreningen
Inom kort kommer vi i skolans huvudentré att sätta upp
en anslagstavla där man ska kunna läsa om vad som är på
gång i föräldraföreningen. Vi kommer även att sätta upp en
brevlåda i vilken det går bra att lämna meddelanden, önskemål, synpunkter mm till oss. Vår hemsida på skolwebben
finns förstås fortfarande kvar och där hittar ni ytterligare
information om oss.

Föräldraföreningens styrelse


Föreningsinformation

PRO-utflykter sommaren 2007

PRO på grillfest i Asa

Från studiebesöket på nyöppnade Linnés Orangerigård i Möckelsnäs

Text och foto: Lennart Holm

Låt oss kort berätta om sommarens utflykter i PRO:
● Den 11 maj åkte 20 PRO:are till Radio Kronoberg och lyssnade till Pejes kafé. Laila Glans vann korsordstävlingen!
● Den 15 juni var det dags för grillfest hos Laila och Lars-Erik Malmqvist i deras sommartorp Skogslätt, Asa. En trevlig dag 		
med god mat, tipsrunda och solsken hela tiden.
● Den 16 juni åkte vi till Ryttmästaregården Kronoberg och drack kaffe och åt våfflor – åter en hel dag med sol.
● Den 14 augusti hade vi ett studiebesök på det nyöppnade Linnés Orangerigård i Möckelsnäs. Sedan avslutade vi dagen med
kaffe på Möckelsnäs herrgård.

Utflykterna har ordnats av Lars-Erik och Laila Malmqvist – stort tack från PRO-medlemmarna.

Program för Gårdsby-Sandsbro PRO
Höstens möten 2007 hålls i Församlingshemmet kl 14:00.
26/10 Per-Olof Högstedt, kåserar om Pelle Näver.
30/11 Leif Karlsson, Musik i vardag och fest.
• Gymnastik varje tisdag kl 16:00 i scoutstugan med början 4/9.
Ledare: Laila Malmqvist, tfn 651 67.
• Studiecirkel varje måndag kl 14:00 i samlingslokalen,
Fyllerydsvägen 44 med början 10/9.
Ledare: Ingrid Schill, tfn 650 80.
• Sopplunch varannan torsdag kl 12:00 i samlingslokalen,
Fyllerydsvägen 44, med början 20/9.
Ansvarig: Ingrid Schill, tfn 650 80.
En tradition är att vi äter julbuffé på Villa Vik i början av
december, vilket planeras även i år. Ett 20-tal brev har
skickats ut till nyblivna 65-åringar och vi hoppas på nya
medlemmar.
Styrelsen hälsar välkommen!



Vad vill du läsa om i
Gårdsby/Sandsbrotidning?
Har du något förslag på vad som vi
ska skriva om?
Eller ha du något som du själv har
skrivit som du vill att andra ska
kunna ta del av?
Då är du välkommen att höra av dig
till red@gardsby. se

Föreningsinformation

Ekesås – en kort historik
Text: Kjell Gustafsson

Ekesås var aktuellt bland annat i augusti då Gårdsbydagen hölls där. Här
får du historien om denna vackra plats
mellan Stojby och Tofta.
Ekesås, beläget mellan Tofta och Stojby,
är en underbar öppen plats där ängar och
hagar breder ut sig till skillnad från den
omkringliggande granskogen. Och som
namnet antyder finns här gott om ekar.

Ekesås kom att bli bostad för kyrkoherden
i Gårdsby församling under 200 år. 1679
bestämdes nämligen att Gårdsby församling
skulle bli s.k. prebendeförsamling för
biskopen i Växjö. Det innebar att biskopen
var kyrkoherde i Gårdsby, liksom även i
Hemmesjö församling, dock innebar det
inte att biskopen själv gjorde det prästerliga
arbetet. Biskopen anställde en kaplan som
fick i hans ställe vara församlingspräst,
medan intäkterna från gården Ekesås blev
en del av biskopens försörjning. Flera av
biskoparna var skrivna på Ekesås, även
om de mestadels bodde inne i Växjö.
Växjös mest namnkunnige biskop Esaias
Tegnér (biskop 1824-46), var känd för
att vara intresserad och engagerad i hur
jordbruket sköttes. För Gårdsby församling
innebar Tegnérs tid som kyrkoherde och
biskop att den gamla medeltidskyrkan
revs och en ny kyrka byggdes enligt de
stilideal som Tegnér hyllade, det vi brukar
kalla Tegnérlador. Gårdsby församling var
prebendeförsamling fram till 1925.
Under början av 1600-talet drog den
svenska hären under Gustav II Adolf fram
och man slog läger runt Ekesås. Själva
hären befann sig i Tofta, medan kungen
och hans närmaste bodde i prästgården.

Kjell Gustafsson berättar om Ekesås
på Gårdsbydagen i augusti
Den kraftfulla änkan som då bodde i
prästgården krävde senare ersättning
med 24 daler silvermynt för vad kungens
besökt kostat henne, och det fick hon
beviljat.
Ekesås gård brukas aktivt och det vackra,
öppna landskapet förblir öppet. Nuvarande
arrendatorsfamiljen är kanske 180:e generationen som bor på Ekesås.

Platsen har varit bebodd åtminstone
från bronsåldern och framåt, det vill
säga i minst 2500 år. Det finns nämligen
lämningar efter en by och ett gravfält
från denna tid. Ekesås hör till de plaster i
socknen som troligen först fick bofasta
invånare. Beläget nära både Helgasjön
och Toftasjön fanns här tillgång till
fiskevatten – de relativt fuktiga markerna
gjorde att det växte bra här och risken för
torka var liten. Även från järnåldern finns
det lämningar kring Ekesås.
Det äldsta skriftliga dokumentet som
nämner Ekesås är från 1300-talet. Man vet
att det fanns fem gårdar i den medeltida
byn. Med tiden kom en gård att tillfalla
klostret i Växjö. Sedan samlades all jord
under en gård som varit i kyrkans ägo
sedan 1480-talet.

Den nuvarande arrendatorn Leif och Anna-Lena Johansson med barnen Niklas
och Linda.


