Sockenrådets
ordförande Sven
Schill har ordet:
Hej sockenbor!
Jag tänkte berätta lite om
vårt goda samarbete med
kommunens landsbygdsansvariga. Vi i Gårdsby
sockenråd är en ”bro” mellan
föreningar, företag och den
enskilda människan i vår
trakt och kommun, länsstyrelse och så vidare.
För en tid sedan hölls i
kommunhuset ett möte med
många sockenråd och byalag. Över oss finns kommunbygderåd och länsbygderåd,
och högst upp på riksplanet
folkrörelserådet Hela Sverige
ska leva. Men vi upplever det
som allt för många nivåer.
Men när det gäller lokala
frågor vänder vi oss i sockenrådet till våra förträffliga
”landsbygdspolitiker” Gunnar Elm och Karin Högstedt
och landsbygdssamordnaren
Karin Englund. Då brukar
vi kunna hitta vägar att lösa
olika problem – även om
de sedan ofta tar lång tid att
genomföra.
Om du har idéer, eller tycker
vi ska ta upp ett förslag eller
problem, dra dig inte för att
kontakta sockenrådet, t ex
via e-post: epost@gardsby.
se eller kontakta ordföranden
610 19.
Och ni som vill jobba med
oss i styrelsen eller någon av
våra grupper: kanonvälkommen!
Ha en bra vinter, en god jul
och ett gott nytt år!

Sven Schill,
ordförande,
här tillsammans med
sockenrådsengagerade Poul
Kongstad
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Vad gör ett sockenråd
egentligen...?
text: Poul Kongstad

Faktiskt en hel del saker! Låt oss ta fram några hjärtefrågor som Gårdsby sockenråd jobbat med under senare år..
• Sockenrådet anser att bredband omedelbart behöver byggas ut på vår landsbygd.
Det är ett starkt önskemål från allt fler familjer. Det fungerar dåligt att komma in
på internet med modem. Det tar lång tid och kopplas ner hela tiden. Täckningen för
mobiltelefoni är också dålig.
• Det är glädjande att ett antal byggbara tomter har tillkommit i socknen - och att
flera byggnationer är på gång runt om i socknen!
• Sockenrådet hävdar gärna olika landsbygdfrågor gentemot kommunen. En fråga
om kommunal avloppsledning från Toftahöjden har stötts och blötts.
• När kommunen gjorde sin nya översiktplan för kommunen, hade vi besök av
kommunens representanter och visade upp trakten. Översiktsplanen redogör för
kommunens viljeinriktning för hur mark och vatten ska disponeras i ett 10-15 års
perspektiv. Sockenrådet har lämnat krav och underlag till den nya översiktsplanen
(som finns på kommunens hemsida www.vaxjo.se > Planera, bygga, bo > Översiktsplan 2005). Sockenrådet är också remissinstans när olika utredningar om regionens
utveckling görs, och kan yttra sig för traktens bästa.

dessutom...
Kulturverksamhet!
Vi har tidigare år ordnat ”Musik i Gårdsby”
på Toftastrand, ett årligt musikevenemang
med ett femtontal musiker; mycket jazz
och evergreens m m. I år ordnade vi även
Gårdsby-Sandsbro kulturveckor.
Digitalkamera och PA-förstärkare
Gårdsby sockenråd har en digitalkamera
och högtalaranläggning som används i
verksamheten. Eftersom sockenrådet vill
stödja det lokala föreningslivet, går det
också bra för lokala föreningar att låna
dessa vid arrangemang. Kontakt: Sven
Schill 61019.
Sockenrådet sammanför…!
Vi har fått flera mejl med vädjan om hjälp
att hitta information om gamla släktingar
från trakten; det längsta har varit från
USA. Till sist lyckades vi hitta en av de
efterfrågade släktingarna, en då 70-årig
man i Växjö!

Cykelväg längs väg 23
ut från Sandsbro?
Livsfarligt. Vem törs cykla där?
Skulle du släppa ut dina barn
på cykel på den vägen?
Sockenrådet har flera år drivit frågan
om en säker cykelväg från landsbygden till cykelvägarna i Sandsbro
gentemot kommunen, vägverket
och polisen. Det har varit mycket
motigt, men nu pågår i alla fall en
utredning. Det är vägverket som gör
den, med mål att kunna skapa en
cykelväg från Sandsbro förbi Tofta
och till Tofta kvarn (avtagsvägen till
Vikensved).
Som vi alla vet maler kvarnarna
långsamt men vi hoppas cykelvägen
byggs under 2006.

Låt oss blicka lite framåt på några arrangemang som kommer:
• Vi firar Lucia i Sporryd med Ljuskonung istället för ljusdrottning. Det
brukar bli väldigt ståtligt. Vi dricker glögg med pepparkakor, grillar korv,
spelar julmusik och har det mysigt.
• Valborgsmässoafton firar vi vid Bolet invid Gårdsby kyrka. Vi har
fikakorgar med oss, grillar korv, sjunger och njuter av ett väldigt bål.
• Vi har Gökotta på våren kring Kristi Himmelsfärdsdag i Sporryd.
• Puben i Smedjan i Gårdsby öppnar som vanligt i maj.
• I augusti ordnar vi Gårdsbydagarna (Kultur i Gårdsby).
Affischer sätts ut på våra anslagstavlor så ha ögonen öppna och stanna
till och läs vad som händer. Du hittar också information på www.gardsby.se
annons

Traktwebben
www.gardsby.se
Denna webb är kanske ganska
okänd för de flesta, men faktum är
att sockenrådet tidigt var ute med en
traktwebb, där våra lokala föreningar är välkomna att gratis lägga ut
sin information. Webbsidan startade
1998 under namnet ”GårdsbySandsbro hemsidor”. Syftet var att
gynna verksamheter i socknen och
sprida en positiv bild av trakten.
Pionjärerna var Poul Kongstad, Kai
Nilsson och Benedikte MaurinSvensson.
Nu finns ”Gårdsby-Sandsbro-portalen” på Internet. Några olika
föreningar nyttjar den gemensamma
webbplatsen, och där finns en
hel del information om trakten.
”Gårdsby-webben” kommer att förnyas inom kort. Testa gärna www.
gardsby.se då och då.
Epost@gardsby.se
Det kommer trevlig e-post till
sockenrådet då och då. Flera gånger
har det gällt att få hjälp med att hitta
hus att köpa eller hyra, för att man
vill bo på landet nära staden, eller
att hitta en tomt att bygga eget på. Vi
har kunnat förmedla en del kontakter till lämpliga personer.
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På gång i
Vandrarklubben...

V

text: Christer Lindqvist, ordförande.

D

en 15 Januari kör Vandrarklubben
igång sin verksamhet. Den första
vandringen blir på Hissö och dess omgivningar. Dit ut på en liten ö som heter
Musön kan man ta sig med hjälp av en liten
flotte och ett rep. Här ute kommer vi att ha
en liten eld brinnande där vi kan grilla vår
medhavda korv.
Vi brukar gå ca 15 kilometer på olika
platser i länet.Tänk vad man får uppleva
fantastiska platser som man aldrig hade sett
om man inte hade varit med i Vandrarklubben! Nästa år är det 25 år sedan vi började
ta våra första stapplande steg ut i den Småländska naturen, och detta ska vi fira med
en bussresa i Maj till Omberg!
Den 15 Januari börjar vi vandra igen och
sedan vandrar vi varannan söndag fram till
sommaren.
Ring för upplysningar:
Växjö vandrarklubb
Christer Lindqvist
0470/65188

i i Värends Scoutkår har
verksamhet i Skogstorpet och
Månkullebo, i Sandsbro. Alla som är
intresserade är välkomna att besöka
oss - och om ni vill kan ni dessutom
få bli medlemmar... Vi vänder oss till
barn och ungdomar i årskurs 2 och
högre.
Besök oss på www.varends.scoutkar.
nu!
Till våren planerar vi bland annat…
* Kårhajk i vår stuga ”Månkullebo”
* Firande av S:t Georgs-dagen
(23:e april)
* Valborgsmässofirande
* Primitiv matlagning
* Chiffer och skattjakter
* Pyssel och hantverk
* Naturkunskap
* Olika läger under sommaren...

Patrull Uven visar vad som är kul
i scouting: att elda!

Hej från scouterna

Välkommen att vara med!
Kontakt: Patrick Hassel-Zein
patrick@zein.se
0470 - 848 58
el 070 - 39 93 196.

Hos scouterna lär man
sig nyttiga saker som att hitta rätt väg
ute i skogen, elda, laga mat, bygga
läger och mycket annat. Ibland går vi
ut och vandrar, ibland övernattar vi i
vår stuga ”Månkullebo” och ibland
åker vi på läger. Vår enda begränsning är att det vi gör måste vara kul,
för ”är det inte kul, så är det inte
scouting!

Program för våren 2006
Januari
Söndagen 15/1 kl 08.00
Vandring vid Hissö/Musön.
Ansvarig Elisabeth, tel.0470/62238

Mars
Söndagen 12/3 kl 08.00
Vandring vid Föreberg. Ansvarig Tommy,
tel. 0470/48963

Söndagen 29/1 kl 08.00
Vandring vid Bergundasjön.
Ansvarig Lars-Olof, tel.0470/14997

Söndagen 26/3 kl 08.00
Vandring vid Västorp. Ansvarig Elisabeth, tel. 0470/62238

Februari
Söndagen 12/2 kl 08.00
Vandring vid Ör.
Ansvarig Christer, tel. 0470/65188

April
Söndagen 9/4 kl 08.00
Vandring vid Transjö. Ansvarig Christer,
tel. 0470/65188
Söndagen 23/4 kl 08.00
Vandring vid Asa. Ansvarig Marit, tel..
0470/21777

Söndagen den 26/2 k115.00
Årsmöte på Toftastrand, Sandsbro.
Vandrarklubben bjuder på fika.
Anmälan till Christer,
tel. 0470/65188 senast 20/2.
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Maj
Söndagen 7/5 kl 08.00
Vandring vid Lidekvarn.
Ansvarig Tommy, tel. 0470/48963

Lördagen 20/5 – söndag 21/5.
25-årsjubileum.
Det blir en bussresa till Omberg, Vadstena
och trakterna där omkring. Övernattning
på vandrarhem. Mer detaljerat program
kommer senare. Kostnad per person ca
500 kr .
Tisdagen 30/5 kl 18.00-20.00
Klubbkväll på Naturbolaget, Västergatan
7. Under kvällen får vandrarklubbens
medlemmar 20% rabatt på ordinarie priser
(vissa undantag finns). Under resten av
året är rabatten 10%.

Växjö Vandrarklubb

ubb

Konsten att skrä en stock...

Hembygdsföreningen kan.

Text: Kjell Gustavsson, 611 65

H

embygdsföreningen var
en av arrangörerna för
kulturveckan och ansvarade för
vissa evenemang.
Vi inledde våra aktiviteter med
att lära ut konsten att skräda
”skrä” en stock till timmer,
att användas till husbygge.
Vi har ju åtskilliga hus kvar i
vår socken som är byggda av
skrädda stockar och sedan upptimrade. Dessutom är trä ett
enastående byggnadsmaterial. Det
håller värme
på vintern
och stänger
ute värme på
sommaren. På
första bilden ser
du några ur den
yngre generationen som gör en
första bekantskap
med yxan. Den
stora tunga skräyxan
var inte tillåten. Det
krävs lite mer krafter
för att styra den.
Gärdsgårdsbygge
En annan kväll gavs tillfälle att
lära sig grunderna i att bygga
en gärdsgård. En gärdsgård
med störar av en, gärdslen
av gran och bunden med
granvidjor som värmts mjuka
över öppen eld. Vill du lära
dig detta hantverk kommer fler
tillfällen då byggnationen på
Hoppet skall fortsätta
under våren. Anmäl
intresse till undertecknad så blir du kallad när
det är dags igen.
Kyrkogårdsvandring
Dacke Drängar höll konsert
i kyrkan och därefter följde
kyrkogårdsvandring. Nästan
femtio intresserade följde

med, vilket var alltför många
egentligen för att kunna mera
ingående berätta om de
personer som vilar
på kyrkogården.
Nya kyrkogårdsvandringar kommer
nästa år men då med
anmälan så att gruppen kan bli lagom stor.
Dock avlöpte allt bra
och myggen i Gårdsby
blir nog många nästa
sommar, eftersom de kunde proviantera intensivt
under kvällen.
Busstur
På lördagen anordnade vi en
bussrundtur genom vår hembygd.
Intresset var så stort att vi fyllde
en hel buss. En viss oro infann sig
hos guiden när han såg bussen.
–Kommer vi runt i alla krökarna
med en så lång buss?
Det blev bara en gång som en
krök blev för snäv, men busschauffören redde ut det till slut.
Trubadur
På söndagen var det
Gårdsbydagen och i år
var den på hembygdsgården. Olika föreningar
visade upp sig och hade
ordnat aktiviteter. Konstutställning, fågelholksbygge, fåravel, gärdsgård
och mycket mer fanns att
beskåda. Socknens egen
trubadur Fredrik Samuelsson
från Kråkenäs underhöll.
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Det unika med GIK är inte det att man fostrat ett
antal landslagsmän; det finns det många klubbar som gjort. Det unika är sättet på vilket det
skedde.

Gårdsby IK - den lilla klubb
text: Inger och Ingvar Jonsson, Margareta Moqvist

I förra numret av Föreningsbladet
berättade vi om Gårdsby IK, GIK, och
starten för 75 år sedan. Läs den här
gången om volleybollperioden på 80och 90-talet, och om vad det egentligen
innebär att vara ledare.

D

et var 1977 som Ulla-Britt Karlsson
drog igång motionsvolleyboll. Gympasalen hade byggts upp igen efter branden
och intresset för volleyboll bara ökade…
Ledare av en slump
”Jag var ute och drev in medlemsavgifter i
Sandsbro. Många frågade mig om jag inte
kunde starta ett ungdomslag i volleyboll,

-Åke Sjöqvist vid infarten till Gårdsby tillsammans med Stefan Jönsson,
en av de många talanger han fostrat.
och på den vägen är det”, förklarar
Lars-Åke Sjöqvist, ungdomsledare.
Det märkvärdiga med Lars-Åke är
att han aldrig spelat volleyboll. Han
halkade in i ledaransvaret av en
slump. Rena vinstlotten för ungdomar och klubb, skulle det visa sig
- det ungdomslag som Lars- Åke
skapade blev nämligen bäst i Sverige!

Kristian Wrethander, Lars-Åke Sjökvist
och Tom Englén

Sandsbrokillarna födda i början av 70-talet representerande Sverige vid OS i Atlanta.
Fredrik Petterson och Tore Englén blev världstjärnor i beach-volleyboll. Dessutom har vi
Kristian ” Krickan” Wrethander från samma
pojklag som landslagspassare med tre SM-guld
för klubben Hylte.
Sättet på vilket det skedde…
Att skapa lag som var bäst i Sverige av ett tjog
ungdomar från lilla Gårdsby-Sandsbro…
Lars-Åke hade inga specialidrottskunskaper,
men istället ett stort engagemang och en brinnande entusiasm. Han vågade vara ledare - och
vilken ledare…!

Kristian Wrethander i action
- Framför allt fick Lars-Åke mig att välja bort andra idrotter och satsa på volleybollen.
Det verkar som jag valt rätt, säger Kristian
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glimtar från kulturveckorna:
Åter samlades vi i gamla Smedjan i Gårdsby för en stunds träff
och prat, musik och eld i spisen,
korv och dryck. Dagens lirare, ”Kai’s Four”, river igång
gamla godingar till låtar några
gånger under kvällen.

a klubben med de stora talangerna”

argareta Moqvist

Idag!
Vi startade i oktober och tänkte: fredagar – nej…
Men nu vet vi!
Det är toppen att sluta veckan…
Att börja helgen..
med gympa, styrka, basket, lek, innebandy…..
Familjemotion!
Vi träffas fredagar 18.30
Sandsbro skolas gympasal. Välkommen du
också!
Ledare Anders Granqvist tel 605 41
Christer Jonasson tel 611 74

Och kom och var med på vår uteträning
/orientering! Dusch, bastu, fika och snack.
Måndagar kl 18.00 i Tennisstugan, Däldvägen,
Sandsbro.
Info:
Margareta Moqvist Tel 610 69
0706 22 15 81
Fam Lundgren 255 61
Fam Sandrell 657 86

Målet för Louise Lundgren och DEJ måndagar 18.00, Tennisstugan. Alla åldrar välkomna. Gå, lunka, löp!
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Dagisplats?

Mitt i en lantlig idyll, ca 1 mil norr om
Växjö, bedriver vi förskola och fritids.
Ta chansen att kunna påverka ditt
barns dagliga tillvaro - Kom med i vår
härliga gemenskap!
Kontakta oss för mer information:
Föräldrakooperativet Trollbacken i
Gårdsby
0470-611 99
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Kultur och upptäcksfärder i sensommartid
Gårdsby-Sandsbro kulturveckor 2005
text: Poul Kongstad
När sockenrådet och hembygdsföreningen bjöd in
nyinflyttade till info-träff
kom många föreningar
och berättade om sin verksamhet - och kom spontant på olika möjligheter
att samarbeta. En svängig
upplevelse var Anna Henrikssons grupp med sina
musikhögskolekollegor
Niklas och Johannes som
gav oss några riktigt goa
jazzlåtar att njuta av.

2005 hände det – sockenrådet fyllde 10
år och Gårdsby-trakten fick en hel kulturvecka! Eller rättare sagt två, för ända från
Sandsbrobollens start 13 augusti till Gårdsbydagen 28 augusti bjöds trakten på en
hejdlös mängd olika arrangemang ordnade
av föreningar och kyrkan.
Det var logdans och spelemän, konstutställning i Tofta och guidad utflykt i trakten i
nästan fullsatt stor buss, kyrkogårdsvandring
och biblioteksinvigning. Vi fick höra Christina Nilsson sjunga på sitt Villa Vik och flera
konserter med bland andra Dacke Drängars
manskör och Gårdsbykören inför en publik
på 240 personer.
För nyinflyttade anordnades en mycket uppskattad kväll då traktens föreningar visade
upp sig.
Här händer det grejer, helt enkelt!
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Evenemangskalender
Söndag 11 december
Julträff för hela familjen (SNF) 14-19
En skön vinterpromenad - sen träffas vi i scoutstugan
Månkullebo nära golfbanan. Tomten serverar glögg
och det blir historier. Ta med eget julfika och dryck.
Anmälan till Christer Lindqvist: 651 88. Samling kl 14
Norrtullskolans parkering för samåkning.

Bilder från Grand Canyon
Lasse Malmqvist visar bilder och berättar från Grand Canyon vid onsdagskaffet i Sandsbro församlingshem
14:00
Söndag 5 februari
Musikmässa i Gårdsby kyrka
Gårdsbykören medverkar vid kvällsgudstjänsten. 17:00

Onsdag 14 december
Adventsmusik i Sandsbro
Det blir adventsmusik vid församlingshemmets onsdagskaffe med Leif Adolfsson och Ingemar Hedberg. 14:00.

Tisdag 7 februari kl. 19.00
3 kvällar på biblioteket i Sandsbro
Karin Högstedt, politiker och romanläsare, berättar om böcker, som hon
tycker om. Ytterligare två kvällar planeras. Se www.gardsby.se efter nyår.

Sön 25 dec
Julotta i Gårdsby kyrka.
Möt Gårdsbykören och Jens Linder i julottan. Börjar
kl. 07:00 (Ca 1 tim.)

Söndag 12 Feb
Årsmöte Gårdsby hembygdsförening
Välkommen till årsmötet. Tid och plats meddelas senare. Info: 61165.

Söndag 25 december
Julotta i Gårdsby kyrka
Möt Gårdsbykören och Jens LInder i julottan 07:00

Tisdag 22 februari
Om relationer och tillit
Diakon Harald Thuresson, Åseda, talar vid onsdagskaffet i Sandsbro
församlingshem. 14:00.

Onsdag 19 januari
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