BARN & UNGDOM
Birgit och Elin, klass 1F på hal is.

RASTKOMPISAR!
Text och bild: Toni Sjö

Det här har pågått i många år – och särskilt i Sandsbro!
Det handlar om rastfaddrar i kommunen, en ideell verksamhet där pensionärsorganisationerna, Röda Korset och
Rotary samverkar för att bland annat öka trygghet och
trivsel för skolbarnen på rasterna. En som väl känner till
detta är Birgit Aronsson, som varit drivande såväl i kommunen som på Sandsbro skola, som hon bor granne med.
Verksamheten finns på flertalet F-6 skolor i Växjö och är
kanske mest utvecklad i Sandsbro.

Anita Nilsson och Malin Wiktor med killgänget Axel, Samuel, Filip, Ludvig och Malte.
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Varje skoldag mellan klockan elva och halv ett kan man
på skolgården se två eller tre gulvästade rastfaddrar. De
som på detta sätt bidrar till vuxeninsatserna på skolgården
ställer upp en dag varannan vecka. För att bemanna detta,
har man en ”kompislista” på 26 aktiva personer, i många fall
mor- och farföräldrar till barn på skolan. Totalt i kommunen räknar man med drygt 250 engagerade personer.
Både Birgit och Anita Nilsson från Teleborg tycker att det
är väldigt stimulerande att få umgås med barnen, och från
alla håll känner man sig behövd och välkommen som rastkompis, som faddrarna kallas i Sandsbro. Normalt ingår
också Birgits man Hans i den här onsdagsgruppen.
Det händer att man får ingripa och stävja bråk, men i huvudsak gäller det att finnas till som vuxen på skolgården.
Den elev som är ensam kan få någon att prata med, har
man råkat ut för något missöde får man tröst och hjälp,
eller helt enkelt att varje barn skall känna trygghet av en
vuxen person i närheten.
För att kunna agera rätt i olika situationer får rastfaddrarna information genom kurser, studiebesök och studiedagar. Från skolan kollar man också upp de personer som
blir rastfaddrar.

FÖRETAG

Slutauktion
på Gårdsby Säteri
Text: Christer Jonasson

Bild: Sven Schill och Toni Sjö

Bröderna Jan och Mikael Gowenius hade i mars sin sista försäljning av
mjölkkor av rasen Holstein. Totalt såldes 70 djur på auktionen med ett
snittpris på 35 000 kr per djur. Försäljningen gick till hela Sverige och
även till Finland, dit 30 procent av djuren såldes.

Gårdsby Säteri har haft en ledande verksamhet inom Holsteinrasen i Sverige, och det började redan 1967, då Jan
övertog verksamheten med djur och jordbruksskötseln.
Han hade några hårda år 67–71 då mjölkpriset låg runt 50
öre. 1971 kom det subventioner på mjölken, vilket fick upp
priset på en lönsammare nivå.
1972 gick Mikael in som delägare och verksamheten
rullade på. 1981 utbildade Jan sig i semin och seminering. 1982 startade importen av Holstein-djur från Canada,
med ett importpris på 18 000 kr per djur. 1987 startade Jan
företaget Semex som användes för djurens avel och utveckling på gården och även försäljning av sperma. Priset vid
inköp av djur från Canada 1989 var 100 000 kr per djur.
1993 hade Mikael och Jan nått en del av sina mål: Nominerade Första pris på Elmia, avkastningsmålen uppfyllda,
bra försäljningspriser på djuren till liv. 1998 togs en ny ladugård i bruk, där mjölk- och djurproduktionen bedrevs
till avvecklingen 2008.
För att återgå till auktionen så startade dessa årligen
återkommande auktioner 1988 och den sista ägde alltså
rum 13 mars 2009. Genomsnittspriset på de sålda djuren
har varit ca 33 000 kr under de 20 åren och ca 500 djur har
sålts på auktioner till liv.
Det som präglat Jan och Mikaels tid är en målinriktad och
uthållig verksamhet, som efter mycket möda och svett nått
målen. Det är två nöjda bröder som drar sig tillbaka från
djur- och mjölkproduktionen, och överlåter till nästa generation att driva gården vidare i nya inriktningar.
Ett tack till Jan och Mikael och fortsatt lycka till i de
verksamheter som de bedriver vidare.

Mikael och Jan Gowenius.
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FÖRENINGSINFO

Våren i
Värends Scoutkår
Text och bild: Anders Hultqvist

Årets termin har dragit igång och vi har redan hunnit med
många aktiviteter med scouterna. Våra yngsta miniorscouter har lagat mat över öppen eld i skogen, varit på skattjakt i
Sandsbro, tillverkat egna personliga packpåsar att ha saker
i när vi har övernattningar och samarbetat för att klara
frågor på tipsrundan. Juniorscouterna har studerat stjärnhimlen, diskuterat alkohol och droger, övat på sjukvård och
spelat rollspel. Tillsammans har vi haft en hajk där vi bland
annat gick igenom en förvandling till våra nya åldersgrupper som är spårarscout, upptäckarscout, äventyrsscout, utmanarscout och roverscout.
När det var som kallast i januari åkte en utmanarscout
till dalarna för att delta i Idékursen. En kurs där man får
fördjupa sina kunskaper i friluftsliv, drogkunskap, teambuilding och hantverk. Till viss del genomfördes denna
kurs med längdskidorna på fötterna.
Ledarna har givetvis också varit på resande fot. En helg
åkte vi till Tollare folkhögskola i Stockholm där vi träffade
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ledare från hela landet och deltog i olika seminarier.
På hemmaplan har vi fortsatt att arbeta med renoveringen av vår stuga i Sandsbro, Skogstorpet. Där har det nu
blivit ett färdigt golv på hela källarplanet och ommålningen är i full gång. Hela renoveringen förväntas vara klar till
sommaren.
Vad som står näst på tur bland aktiviteterna är vårt valborgsfirande på Månkullebo. Traditionsenligt hälsar vi
våren välkommen med körsång, vårtalare och majbrasa.
Våra familjeaktiviteter med bland annat hinderbana, tipsrunda och korvförsäljning är öppna för alla. Vi hälsar er
alla välkomna den 30 april kl 18 till Månkullebo.
Vår verksamhet börjar från 8 års ålder. Vi träffas på
onsdagar från kl 18 vid våra stugor. Barn som vuxna är
välkomna att delta på våra äventyr. För mer information
och kontakt kolla på hemsidan www.varends-scoutkar.se.

FÖRENINGSINFO

Sockenstämman 2009
Referent: Ulla-Britt Schill

Tipspromenad i Sandsbro
Text och bild: Tore Sandrell

Söndagen den 15 mars höll Gårdsby sockenråd sin sockenstämma
på Toftastrand i Sandsbro. Det är ett produktivt gäng som arbetar
för socknens bästa och ser till att vi också kan ha kul tillsammans.
Sockenrådet har åtta arbetsgrupper som arbetar för oss alla i Gårdsby socken.
Arbetsgrupperna med kontaktpersonerna är:
• samordningsgruppen/styrelsen: Sven Schill, Ordförande.
• fest och fritidsgruppen: Ulla-Britt Schill – ordnar närmast i vår Valborgsfirande med bål vid Bolet (vid sidan om kyrkan) och Gökotta.
• företagsgruppen: Bo Gunnarsson – ordnar Gårdsbydagen
• natur och miljögruppen: Ingvar Jonsson – ordnar traditionsenliga
aktiviteter. Närmaste aktivitet är Vår- och lieslåtter.
• redaktionsgruppen: Toni Sjö – ansvarar för GårdsbyBladet.
• webb-gruppen – dvs hemsidan på webben ombesörjer Poul Kongstad. Gå in och läs på www.gardsby.se
• trafik och säkerhetsgruppen – har arbetat för att vi bl.a. får den efterlängtade cykelvägen på 23:an.
• kulturgruppen: Toni Sjö – svarar för kulturrundan i Gårdsby.

Promenadansvarige Kent Bergstrand i full aktivitet
vid startplatsen på Fyllerydsvägen den 22 mars.

Diskussionerna var många men något som intresserade mycket var
att Eon nu gräver ner ledningarna i Gasslanda och Gårdsby. Det är
därför angeläget att vi, Gårdsby sockenråd, för fram våra önskemål
om ett samgående med Telia så att vi kan få ett ”riktigt” bredband.
Styrelsen har som uppgift att driva detta vidare.
Efter mycket prat och diskussioner drack vi kaffe, åt bullar och wienerbröd som smakade förträffligt.
Sockenrådet arbetar för oss alla i socknen. Hör gärna av er om ni
har idéer och synpunkter. Vi är tacksamma för alla nyheter vi kan få.

Medlemsavgift
I förra numret av GårdsbySandsbro-tidningen bifogades
inbetalningskort för medlemsavgift i Hembygdsföreningen.
Men en miss i distributionen
gjorde att Sandsbro-borna blev
utan, men i gengäld bifogas det
i denna tidning. Betala gärna
med detsamma så det inte blir
bortglömt!

Har du lekt
”Gömma nyckel”?
Det är en sällskapslek från förr,
när man hade stora nycklar.
Någon har gjort det och tydligen glömt var man har gömt
en nyckel, som ser ut som på
bilden. Den går till ett skåp på
Hoppet där man bl.a. förvarar
Hembygdsföreningens dokument. På ena sidan står det
”PROTECTOR D.R.PATENT” och
på andra sidan ett nummer.
Om du vet något om en sån
här nyckel, är vi tacksamma om
du hör av dig till Tore Sandrell
tel 657 86 eller 070–323 47 82.
Gårdsby Hembygdsförening

Den sedvanliga tipspromenaden i Sandsbro arrangeras
av Gårdsby IK vår och höst, söndagar mellan 09.30-11.30.

Nej, Ingvar Jonsson,
ännu är det långt till vår... förlåt, asfalt!

Gårdsby Hembygdsförening

VETERAN-OL

varje torsdag
(Orienteringslöpning)
Du kan börja kl 09.00–10.00.
Samlingsplats anges senast
tisdagar på: www.vaxjo-ok.g.se
Du ritar in din ”bana”. Max 4
km. Läs hemsidan!
Arrangör: Orienteringsklubbarna. Kostnad: 20 kr/gång

Det hjälper inte att man har en splitter ny, buteljgrön cykel med extrabreda däck. Cykelvägen utmed 23:an är inte farbar förrän i slutet
av maj, och 31 maj eller 1 juni blir det invigningsfest anordnad av
kommunen. Sockenrådet har planer på att arrangera en trevlig cykelrunda från Sandsbro på nya cykelvägen och vidare runt Tofta-sjön
genom gamla skjutfältet tillbaka till Sandsbro. Se affischer och på
nätet www.gardsby.se
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Evenemangskalender FÖR Gårdsby
DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

fre. 17 april
19.30
Villa Vik i Sandsbro
						
						

Mamma Mia
Gårdsbykören sjunger låtar ur Abbas Mamma Mia och Sega Gubbar
kompar. Ev. en gästartist.

lör. 18 april
10.00
				

Utflykt till Skårtaryds urskog
Vi gör en vandring i den vackra urskogen. Guidar gör Krister Lindqvist.

Samling vid P-platsen
i Skårtaryd

lör. – sön.
11.00 – 17.00
Se denna tidning
18 – 19 april				

Gårdsby Kulturrunda
Välkomna att se traktens konst och hantverk. Info: Toni Sjö

sön. 19 april
09.00
Fagning (vårstädning) på
				
Tussudden (SNF)
						

Dags att vårstäda vår äng
Gräs och kvistar ska räfsas bort så sommarens slåtter underlättas. 		
Ju fler vi är desto roligare att arbeta. Info: Tel. 27 444, 75 17 34.

ons. 29 april
17.00 – 18.30
Samling på Hoppet
						

Motionsorientering för alla
Pris: 30 kr. Arrangör: Gårdsby IK

tor. 30 april
20.00
Vi samlas vid Bolet
				
(invid kyrkan) i Gårdsby.
						

Valborgsmässoeld i Gårdsby
Vi sjunger in våren, träffas och trivs. Ta med fikakorg, korv m.m. så 		
grillar vi tillsammans.

fre. 1 maj		
Naturpasset
						

Naturpasset = cykelorientering med cykelkarta.
Köpes för 50 kr. fr o m 1 maj på Toftastrand, Sandsbro. Priser!

fre. 1 maj
10.00
Samling vid rastplatsen
				
vid Innaren
						

Vårstädning på Arnö
Hembygdsföreningen åker ut till stugan på Arnö, vårstädar och njuter		
av våren. Kom och ta med en fikakorg.

fre. 8 maj
19.00 – 24.00
Puben öppnar
				
i Smedjan
						

Vi öppnar Puben i Smedjan för sommaren!
Som vanligt bjuder vi på levande musik, öl, vin, läsk, bullens korv med		
bröd och trevlig stämning.

lör. – sön.
10.00
Hoppet
16 – 17 maj				

Målning/reparation på Hoppet
Vi hjälps åt, grillar korv och har trevligt. Info: Tel. 612 55

tor. 21 maj
08.00
Gölen i Sporryd
						
						

Gökotta!
Vi samlas vid gölen i Sporryd. Äter ur vår fikakorg vid öppen eld och
hoppas få höra göken.

ons. 3 juni
18.00
Hoppet
						
						

Slåtter
Dags att slå gräs och göra fint på Hembygdsgården. Ta med lie/räfsa.
Info: Tel. 612 55

fre. 5 juni

19.00 – 24.00

Pub i Smedjan

Puben har öppet!

sön. 7 juni
14.00
Hoppet
						
						

Friluftsgudstjänst på Hoppet
Gudstjänsten kombineras i år med andra aktiviteter.
(Mer information kommer.)

tis. 23 juni
19.30
Villa Vik
						
						

Musik i Gårdsby
En samling musiker spelar blandad musik. Evergreens, jazz, m.m. 		
Huset serverar grillbuffé. Beställ bord i tid!

fre. 3 juli

19.00 – 24.00

Pub i Smedjan

Puben har öppet

fre. 31 juli

19.00 – 24.00

Pub i Smedjan

Puben har öppet

sön. 23 augusti				
						
fre. 28 augusti

19.00 –

24.00

Pub i Smedjan

Gårdsbydagen
Programmet ännu inte fastställt.
Puben har öppet sista kvällen för året.
Alla är hjärtligt välkomna till våra evenemang!

