Gårdsby Sockenråd

En tillbakablick på
Gårdsbydagarna
Text och bild: Poul Kongstad

1998

Det var här allt började!
Den allra första Gårdsbydagen i LRFs och sockenrådets regi hölls 1998 på gården hos Lars Strömgren
i Hultäng. Det var en strålande dag med god mat,
visning av djurhållning, lokala produkter och mycket
mer. Ett fint initiativ! Vi saknar tyvärr bilder därifrån.

1999

Den andra Gårdsbydagen
Gårdsbydagen ordnades 14 augusti 1999
på fältet vid Toftastrand i Sandsbro med
bland annat ballongvisning, ponnyridning,
försäljning av lokala produkter

2000

Byavandring och snabbaste bilen
År 2000 höll vi till i Gasslanda med liknande program. Något som
har blivit mycket uppskattat är byavandringarna, det vill säga när någon från byn visar och berättar om var som finns i byn och vad som
hänt där. Hölassåkning, skogskran-körning och visning av Gårdsbys
snabbaste bil.
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2001

Familjefest i Stojby
200-300 personer trotsade regnskurarna den 12
augusti 2001 och samlades till sockenrådets årliga
Gårdsbydag i en Sveriges största byar - 26 stycken!
Hur ofta ser man vad som finns i byn? En populär
aktivitet var rundvandring i Stojby med Bengt Sjökvist som berättare. Här finns många och ganska
stora gårdar, nu spridda över några kilometer efter
Laga skifte på 1800-talet. Under storhetstiden på
1950-talet fanns det hela 3 butiker här.

2002

Solig Gårdsbydag i Vikensved
Många besökte den femte Gårdsbydagen 2002 som
sockenrådet i år hade förlagt till Vikensved öster om Toftasjön. Vädrets makter var på sitt bästa humör och solen
lyste på folk och alla de hundar och hästar som deltog i
programmet.
Många passade på att se Vikensved och Gårdsby Stom
när Herbert Kroon med flera guidade årets byavandring.
Helen Spännäri berättade om många hundraser för oss
”fåkunniga”. En nyhet var även ett nyskjutet vildsvin.

2003

Året med solförmörkelsen
2003 hölls Gårdsbydagen i sol i Tveta med rekordmånga besökare.
Byavandringen fick hållas två gånger med Jörgen
Moding och Kjell Gustavsson som guider.
Det bjöds också på hembakad ostkaka, Lilla Tvetahoppet (hästhoppning med ungdomar från Tveta
och Stojby) och besök på en mjölkgård: ”Gräs blir
mjölk - hur då?”
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2004

Vrålåk på Gårdsbydagen Norra Åreda
Flera hundra såg veteran-, sportbilar och motorcyklar i modeller från 30-talet till moderna vid
den sjätte årliga Gårdsbydagen i Norra Åreda 22 augusti 2004 - en stor bildexposé finns på
www.gardsby.se/Gårdsbydagen.
Byavandringen visade bland annat Linnés bokskog. Kjell Gustavsson guidade två stora grupper
och berättade bland annat om gästgiveriet som fanns i tre århundanden i Norra Åreda och om
hur Carl von Linné stannade och skrev om bokskogen som just då slog ut - året var 1749.
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Detta kommer att hända
framöver i Villa Viks Matsalar.
14-17 april
Vi dukar upp vårt stora påskbord under
hela påskhelgen. Även a la carte.

2005

1 maj
Då startar våra grillkvällar. Vi grillar alla
torsdagar, men du kan även boka andra
dagar.
28 maj
Mors dag. Bjud ut mor på middag!

Konstutställning och Gärdsgårdsbygge
Senaste Gårdsbydagen var på hembygdsgården Hoppet utanför
Gårdsby.
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 lirade.

21 juli
Premiär för Linnéateaterns föreställning
Kvinnorna i Villa Vik. Boka teatersupé
hos oss.

Evenemangskalender
Sön 23 April 15.30
Årsmöteskultur på Villa Vik i Sandsbro.
De som vill prova en ”Sockenrådsmiddag” med
lokalt producerat kött (125 kr/pers) kommer kl 15.30.
16.30 Blir det ”besök” av Christina Nilsson, med historier och
musik. Därefter kort årsmöte och kaffe (sockenrådet bjuder).

Musik i Gårdsby
Massor av musik och god mat - välkomna till temakvällen med
evergreens på Toftastrand.

Fre 19 Maj 19.00
Pub Smedjan i Gårdsby öppnar för säsongen.
Välkomna till pub, gemyt och musik i gamla Smedjan i
Gårdsby. Öppet 19.00-24.00
Kontakt/tel: Sven Schill, 61019
Arrangör: Gårdsby sockenråd

Fre 18 Aug - Sön 20 Aug
GÅRDSBYDAGARNA 2006
Välkomna till våra egna Gårdsbydagar under långhelgen 18-20
augusti! Temat i år är ”Året var 1906”, dvs vi låter Christina
Nilssons flyttning till Gårdsby-Sandsbro inspirera våra arrangemang.
Se mer på www.gardsby.se
Arrangör: Gårdsby sockenråd, LRF, olika föreningar.

Fre 16 Jun 19.00
Pub Smedjan i Gårdsby - juniträffen
Välkomna till mer mys och musik i puben i gamla Smedjan i
Gårdsby! Enkel förtäring, dart, hästskokastning, musik m m.
Arrangör: Gårdsby sockenråd
Fre 30 Juni 19.00
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Kontakt/tel: Sven Schill 610 19
Arrangör: Gårdsby sockenråd och Toftastrand

