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ÅRSMÖTE

Träffarna under våren innehåller aktiviteter
liknande i höstas men även en fördjupning i
dokumentation.

söndag 22 febr kl 16.00
i Gårdsby Församlingshem
Vi bjuder på fika!
Styrelsen

Gårdsby-Sandsbro
PRO
Vid fredagens medlemsmöte den
28-11-2008 i Församlingshemmet i
Sandsbro.
Efter behandling av inkommande
frågor och rapporter, var det som
vanligt kaffe, samt lotteri. För dagens
underhållning svarade Björn Swing,
sång och deklamation från Pelle
Nävers dikter.
Han ackompanjerades vid pianot
av Bern Gustavsson som även drog
några historier från sina upplevelser
Dädesjöbygden. Deras framträdande
var mycket uppskattat.

Sönd 22 febr kl 16

Årsmöte med fika. Välkommen att bli delaktig
i verksamheten!
Gårdsby församlingshem
Onsd 4 mars kl 19

”Vilka bor i min by?”
Upptakt till ett dokumentationsprojekt om hur
byn ser ut idag, vad som hänt de senaste
åren, åldersprofil och annat intressant. Studiebesök och återkommande träffar planeras.Tag
tillfället att lära känna din bygd!
Gårdsby församlingshem
Onsd 25 mars kl 19

Om gårdsbybor förr och rariteter på Hoppet. 		
Knut Svensson och Bengt Sjöqvist
fortsätter att berätta om sina forskningar. En
uppföljning av träffen från i höstas.
			
Lörd 18 april kl 10

Utflykt till Skårtaryd urskog. Ta med fika! Samling vid parkeringsplatsen i Skårtaryd.
Fred 1 maj kl 10

Det var årets sista möte. Den 21
december blir det Julbord hos JP.
Carting på Arabygatan 80. Ett 30-tal
medlemmar har tackat ja till denna
sammankomst.

Vårstädning på Arnö
Vi åker på flotte ut till Hembygdsföreningens
stuga på Arnö, städar och njuter av våren.
Fika medtages!
Samling på rastplatsen vid Innaren väg 23.

För 2009 blir det januari-möte fredagen den 30-01-2009 med underhållning av Milan, trubadur från Ljungby.

Vi hjälps åt med målning och byggnadsvård
på Hoppet under trevliga former. Korvgrillning.

Anmälan till årsmötet fredagen den
27-02-2009 till Kerstin 0470-772
042 eller Dagmar 0470-65 638. För
underhållningen denna dag svarar
Stig Andersson på dragspel.
Föreningens styrelse tackar för året
som gått och önskar God Jul och
Gott nytt år.
Text: Stig Lundgren

Lörd-sönd 16-17 maj kl 10

Onsd 10 juni kl 18

Dags att slå gräs och göra fint vid hembygdsgården Hoppet. Ta med lie eller räfsa om du
har!
Sönd 14 juni kl 14

Friluftsgudstjänst på Hoppet. Vi kommer även
att ha andra aktiviteter. Se kommande
annonsering!
		
Styrelsen
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Många a k t i v i t e t er i h e m b y g d s f ö r e n i n gen
Nu är det åter aktivitet i hembygdsföreningen. Låt oss
blicka tillbaka på det gångna året 2008.
Vid två tillfällen i våras har visning av stugorna och information av verksamheten på hembygdsgården Hoppet
skett. En klass från Sandsbro skola hade en utflykt med
lärare och föräldrar. Islamska skolan hade kombinerat en
visning med orienteringsövningar i området som leddes
av Gårdsby IK. Båda blev väldigt omtyckta.

Det Knut och Bengt berättade väckte även tankarna kring
vad är det i dag som vi bör notera och samla ihop så att
det inte går förlorat. Det vi ser som självklart och vardagligt idag kommer att vara historiskt om några decennier.
Visst vore det hemskt om det som nu händer i socknen
inte skulle dokumenteras till efterkommande. Även våra
bidrag och det som nu händer är sådant som bör finnas
med när man i framtiden skriver historien om denna trakt.

Målning och rödfärgning och småreparationer påbörjades under sommaren på bl.a. Ekebergastugan (stora
huset på hembygdsgården, med namn från sin tidigare
plats).
Berättarkväll i Helgaryds skola
Gårdsby Hembygdsförenings höstprogram 2008 avslutades med en berättarkväll i Helgaryds skola den 19
november. Glädjande nog hade 15 berättar- och lyssnarsugna personer slutit upp i höstmörkret. Vedkaminens
hemtrevliga sprak spred en behaglig värme i den gamla
skolsalen.
Kjell Gustafsson började med att läsa valda delar ur
kåserier från 20-, 30-, 40-talet skrivna av medlemmar i
föreningen Vit Ljung. Det tycktes att de försökte överträffa
varandra när det gällde att skriva på rim, antal sidor och
underfundigheter. Bengt Gunnarsson som själv var med i
föreningen, pratade om en del dråpligheter som utspelades i samband med arrangemang och fester.
Sedan var berättandet i full gång. Om hur det gick till på
traktens dansbanor till mer eller mindre trovärdiga luffarhistorier. Kluriga och egensinniga gubbar och gummor
både inom och utsocknes uppmärksammades. Original
eller personlighet vad är skillnaden?
Jag är övertygad om att det finns utrymme för flera
sådana här trevliga berättarkvällar framöver, kom med
du också nästa gång och bidrag med dina historier från
bygden.
I Hoppets arkiv och gömmor
8 oktober kom Knut Svensson och Bengt Sjöqvist och visade och berättade om vad som finns i Hoppets gömmor.
Under många år samlades det samman inte bara saker
till Hoppet från olika byar, gårdar och torp i socknen,
utan även mängder med information samlades in. Det
kunde vara intervjuer av äldre sockenbor, nedteckningar
av minnen och händelser från förr.
Knut och Bengt berättade om detta arbete. Vi som var
med imponerades av deras arbete och hur mycket tid de
lade ner på hembygdsföreningen och att bevara minnen,
händelserna och annat från socknens historia.
Mycket av detta materialet behöver sammanställas och
bearbetas så att det kan komma fler till del. Kanske är
det någon av er läsare som skulle tycka att det vore en
intressant uppgift att ta sig an. Hör då av er till någon av
ordförandena.
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Knut Svensson, känd både från hembygdsföreningen och
som tidigare lantbrevbärare, berättar och visar material
som väntar på att sammanställas. På bilden syns även i
bakre raden fr v Tore Sandrell, Toni Sjö, Artur Klasson och
Ingvar Jonsson t.h.
Vårda hus
22 oktober kom Heide Vassi från Länsstyrelsen och
berättade om byggnadsvård. Hon tog sin utgångspunkt i
lagstiftningen kring kulturminnesvård. Hon berättade om
varför denna lag finns och vad som är dess syfte. Hon
visade på digitala kartor där kulturminnesmärkta platser
och hus finns uppmärkta i vårt län.
Det blev ett spännande samtal kring brukandet och bevarandet av gamla hus. De är ju inte bara kulturminnen, de
är ju faktiskt bostäder också.
I alla tider har man renoverat och moderniserat sina hus
och just därför finns de kvar. Så måste vi få göra även i
vår tid var budskapet från flera av de närvarande som
bor i gamla hus. Länsstyrelsen måste tilltro ägarna att
man faktiskt vill förvalta sina hus som kanske har månghundraåriga anor.
…och så allsången
6 november inbjöd hembygdsföreningen i samarrangemang med Gårdsby församling till en allsångskväll i
Sandsbro församlingshem. I god och trevlig gemenskap
sjöngs både nya och gamla sånger under kantor Sofia
Stynsbergs ledning. Det blev så uppskattat att man önskade att detta skulle återkomma fler gånger. Så håll utsikt
i hembygdsföreningens program.
Text: Tore Sandrell och Jens Linder
Foto: Poul Kongstad

Gårdsby
FÖR
E N I N G S ISockenråd
N F O R M AT I O N

Gillar Ni att vandra?
Njuter Ni av att vara ute i naturen?
Trivs Ni med att umgås med andra på ett enkelt sätt?
Vill Ni lära känna vår fina hembygd?

I december avslutade vi terminen med vår traditionsenliga julfest. Scouterna och deras föräldrar fick leka
och tävla mot varandra, dricka glögg vid elden och
klä utomhusgranen. Julfesten fortsatte sedan med
julmat inne i Skogstorpet och sist dansade vi runt
granen tillsammans.
Nu ska vi ha jullov och vi längtar tills januari då vi
sätter igång igen.
Om du vill veta mer om Värends Scoutkår kolla in vår
hemsida www.varends-scoutkar.se

Har Ni frågor kontakta då: Christer Lindqvist, tfn: 0470-651
88 / Tommy Asp, tfn: 0470-489 63, alt.: 070-363 01 71
Klubbens webbsida hittar du på http://www.vaxjovandrarklubb.se/
Program
Januari
Söndag - 18/1 Kl. 08.00 Vandring vid Vikensved, Växjö.
Februari
Söndag - 1/2
Kl. 08.00 Vandring vid Hollstorp, Växjö.
Söndag - 15/2 Kl. 08.00 Vandring vid Öjaby, Växjö.
Mars
Söndag - 1/3
Kl. 13.00 Årsmöte på IOGT-NTO (Viktoriasalen), Vattentorget 1.
Vandrarklubben bjuder på fika.
Söndag - 15/3
Kl. 08.00 Vandring vid Blädinge, Alvesta.
Söndag - 29/3
Kl. 08.00 Vandring vid Kalvsvik.
Vi samlas på P-platsen utanför Kungsmads-skolan (Ekebovägen 12) om inte annat anges. Medtag lämpliga vandringskläder efter väder, utrustning, förmiddagsfika och lunch samt
pengar (20-50 kr) för samåkning. Jättetrevligt att du vill vara
med!
Anmälan till vandringarna skall göras till den som är ansvarig
för vandringen. Då kan Du även få närmare information om
vandringen, i den mån Du undrar över något. Ändringar av
programmet måste kanske göras på grund av väder mm.
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Text och bild: Elin Örheden, Markus Syrén och Anders Hultqvist

Gå då med i Växjö Vandrarklubb!
Här gäller ingen jäkt och heller ingen avancerad utrustning. Ett
par skor eller stövlar man trivs i, en liten ryggsäck och så går
vi 1,5 till 2 mil - det får ta den tid det tar,- och så väntar vi in
varandra.

I oktober hade vi en kårhajk då hela kåren var på
äventyr en helg på Månkullebo. Efter mycket lek och
bus, lägerbål och en natt med lite sömn var alla trötta
men också väldigt glada.
Kårens ledare drog iväg på en kanothajk tillsammans
med personer från IOGT-NTO:s Kamratstöd i Växjö.
Vi paddlade i slingriga Ronnebyån och övernattade i
militärtält. En helg som gav erfarenhet, träningsvärk
och nya vänner.

Höstterminen i Värends Scoutkår

Växjö Vandrarklub b

•
•
•
•

En rolig och intensiv termin är precis avslutad. Vi har
hunnit med många rolliga möten med både miniorscouterna, juniorscouterna och ledargänget.
Då har vi bland annat haft experimentmöte, brevväxling med isländska scouter, pinnbrödsbakning,
paddling och nobelmiddag. Det scouterna väntar på
från start är hajkerna.

Tr o l l b a c k e n d a g is och fritids i Gårdsby
Trollbacken är ett föräldrakooperativ i Gårdsby som funnits ända sedan 1989.. Förskolan ligger väldigt naturskönt med bokskogen och åkrarna omkring. Vi har även
en stor fin gård som erbjuder mycket lek och rörelse.
Engagerade föräldrar
Att det är ett föräldrakooperativ innebär att det är
föräldrarna som äger och driver förskolan. Föräldrarna
blir själva väldigt delaktiga i sitt/sina barns vardag och
får inblick i vad barnen gör i förskolan. De bidrar med
sin arbetsinsats som kan innebära matlagning, städning
eller att hjälpa till i barngruppen. För den pedagogiska
verksamheten finns anställd personal. För närvarande är
vi fem som jobbar här. All personal har utbildning för att
arbeta i förskola. Vi är tre förskollärare, en barnskötare
och en fritidspedagog. Barnen på Trollbacken är nu mellan 1 och 8 år. Man går i förskolan till hösten det år man
fyller sex.
Små och större
Trollbacken har två avdelningar. Småtrollen heter den
avdelning som tar hand om de mindre barnen och
Bergstrollen heter den avdelning som tar hand om de
större barnen. Vi bedriver även skolbarnsomsorg (fritids)
för barnen som börjat förskoleklass och skola. Vi följer
samma läroplan som de kommunala förskolorna och
kommunen har tillsynsansvar även för de enskilda förskolorna.

Äntligen snöar det!
Den gångna hösten…
Denna terminen har Småtrollen jobbat mycket med sina
”personliga dockor”, sångpåsar och -väskan. Bergstrollen
har haft ett tema om siffror: ”Katten, Musen tiotusen”, där
Katten och Musen fått följa med barnen hem för att välja
ett visst antal saker att visa och räkna i samlingen. Vi har
varit på både bio och teater, gått ”Hitta Vilse-stigen” vid
Norrastugan, haft maskerad och mycket mer.
Personalen har gått ”första hjälpen & hjärt- lungräddning,
barn”, varit på föreläsning och fått halkbaneutbildning
(eftersom vi åker mycket på utflykter med barnen och
har tillgång till egen buss). Vi deltog även på skol- och
barnomsorgsmässan i konserthuset i Växjö. Efter en intensiv och rolig termin som avslutats med luciafirande och
julfest, börjar vi nu planera för nästa.

Fritids firar födelsedag: Vi står på stolarna och sjunger
och födelsedagsbarnet får önska mellanmål!
Lunch efter lusse-firandet

Mycket ute
Vi arbetar temainriktat utifrån läroplanens mål och
barnens intressen . Sånger, ramsor och sagor är dagliga
inslag i verksamheten.
Vi pysslar mycket och vill att barnen ska få prova många
olika material och tekniker. Vi är ute mycket alla dagar,
men kallar en dag för/vecka för utedag.
Då tar barnen på sej sina ryggsäckar och så bär det iväg.
De större barnen går ofta till skogen och leker och fikar.
Om vädret tillåter lagar de lunch och äter ute. De mindre
barnen går en mindre runda, men tycker det är spännande ändå.
En dag/vecka har vi gymnastik. Bergstrollen åker med vår
fina buss till Rottne för att gympa i skolans gymnastiksal
med redskapsbanor och allt. Småtrollen gympar uppe i
vårt stora allrum.
Fritidsbarnen åker på utflykt en dag/vecka. De har också
börjat jobba lite med experiment både ute och inne. Vi på
Trollbacken är också bortskämda med att alltid få hemlagad mat och nybakat bröd!

När man fyller år får man välja en sak ur skattkistan!
Hälsningar från oss på Trollbacken , genom Anna Liljegren, föreståndare.

Text: Anna Liljegren
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Lyckosamma hembygdsvänner i Kyrkeryd

Historier i Helgaryds skola

Vi lottade ju ut en av föreningens
hembygdsböcker till en av de 50
första betalande medlemmarna
2008, och de lyckliga vinnarna
blev Mika Johansson och Henrik
Olofsson i Almshult vid Kyrkeryd.
”Mitt i skogen” öppnar sig fält
och lyckor på många fler ställen än man tror. Almshult är ett
sådant.
Det unga paret har övertagit en
äldre & riktig smålandsgård i
Almshult som de renoverat fint
med känsla för äldre material.

Henrik, Mika och Anton i nyrenoverade Almshult

Gårdsby Hembygdsförening höstprogram 2008 avslutades med en berättarkväll i Helgaryds skola den
19 november. Glädjande nog hade 15 berättaroch lyssnarsugna personer slutit upp i höstmörkret.
Vedkaminens hemtrevliga sprak spred en behaglig
värme i den gamla skolsalen.

Mika och Henrik har bott i Almshult 1 år nu, och renoveringarna
tog merparten av 2007.
Mika är sjuksköterska och arbetade före mammaledigheten på
Växjö lasarett. Henrik har eget
åkeri och kör timmerbilar.
På bilden ser vi även lille Anton,
när detta skrivs förmodligen en
av Gårdsbys yngsta innevånare
(11 dagar).
Vi kan bara glädjas med dem
och att unga satsar på framtiden
Hembygdsboken 1991. Finns att köpa hos Lena Johansson, 0470-61213.
Det finns tre årgångar, 1981 - 1986 - 1991 och de kostar 120 kr styck - eller alla 3 för 300 kr.

Kjell Gustafsson började med att läsa valda delar
ur kåserier från 20-, 30-, 40-talet skrivna av
medlemmar i föreningen Hvit Ljung. Det tycktes att
de försökte överträffa varandra när det gällde att
skriva på rim, antal sidor och underfundigheter.
Bengt Gunnarsson som själv var med i föreningen,
pratade om en del dråpligheter som utspelades i
samband med arrangemang och fester.
Sedan var berättandet i full gång. Om hur det
gick till på traktens dansbanor till mer eller mindre
trovärdiga luffarhistorier. Kluriga och egensinniga
gubbar och gummor både inom och utsocknes
uppmärksammades. Original eller personlighet vad
är skillnaden?
Jag är övertygad om att det finns utrymme för flera
sådana här trevliga berättarkvällar framöver – kom
med du också nästa gång och bidra med dina
historier från bygden.
Text och foto: Tore Sandrell
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