Föreningsinformation

bli av med” – vi har lika roligt nu som när
vi träffades för elva år sedan.
Denna historia är ingen såpa som ”Bonde
söker fru” utan en sann historia från Kyrkeryd där två människor träffas, trivs och
gör verklighet av sina drömmar – keramik, veteranbilar och elinstallationer.
Har ni några problem med det elektriska
hemma – Ring ”Klockans El & Hantverk” på telefon 0470-61146 så kommer
antingen Marita eller Ante.
Tack för pratstunden och kaffet. Vi önskar
Lycka till med det nya företaget.

Att vara eller inte vara
Gårdsby hembygdsförenings framtid
I många år har Gårdsby hembygdsförening varit en stor och livaktig hembygdsförening,
men de senare åren har aktiviteterna avtagit. Till viss del kommer det nog an på oss i
styrelsen, vi har varit sena med terminsprogram och dåliga på att sprida information om
hembygdsföreningens aktiviteter. Men det är inte bara styrelsens ansvar för att föreningen
fungerar, det är ett ansvar vi alla som är medlemmar delar på.
Så med detta öppna brev till hembygdsföreningens medlemmar och alla intresserade ber
vi om hjälp att få liv i en hembygdsförening som inte alls är så aktiv idag.
Mycket är samlat på Hoppet
I vår hembygdsgård Hoppet, som ligger utmed väg 23, finns många spännande samlingar
från äldre tider som vittnar om vad som företagit sig i Gårdsby socken. Vi behöver inte gå
så långt tillbaka för att livet såg helt annorlunda ut. På Hoppet finns ingen dator och ingen
Ipod men ok, plogar, orvar, räfsor och många andra jordbruksredskap som vi idag knappt
vet vad de användes till.
Hur tar vi vara på hembygdsföreningens samlingar av äldre redskap och bilder?
Vad kan vi göra för att hembygdsföreningen åter ska bli en livaktig förening? Och vad
säger att en hembygdsförening enbart ska samla på sådant som är gammalt, det är minst
lika viktigt att dokumentera vår samtid för kommande gårdsbybor.

Rösta om tidningen
Gårdsby-Sandsbro
Gå in på Gårdsby-sajten
www.gardsby.se och rösta
om vad du tycker om
detta tidningsnummer.
Varje datoradress kan
rösta en gång.

Den gamla backstugan Hoppet, hembygdsföreningens äldsta stuga. Även den finns
att se på hembygdsgården.
Framåt mot framtiden
Vill du engagera dig i hembygdsföreningen är du välkommen att höra av dig till
styrelsen med tips, idéer och engagemang.
Den 16 januari 2008 kl 19.00 i Gårdsby församlingshem inbjuder hembygdsföreningen
till ett framtidsmöte. Välkommen att tillsammans med oss fundera kring hembygdsföreningens framtid och hur vi bäst kan verka!
För styrelsen i Gårdsby sockens hembygdsförening

Jens Linder
Jens Linder
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En oktobervandring vid Lövsjön
Text: Christer Lindqvist

Naturguidning
Jag heter Christer Lindqvist och är auktoriserad naturguide. Jag bor i Sandsbro
och har hållit på med natur och friluftsliv
sedan tioårsåldern. Om ni ska göra naturutflykter med era vänner eller arbetskamrater, eller om ni gör en bussresa och
behöver en guide på resan eller vid annat
tillfälle, så ordnar jag det åt er.
Kontakta:
Christer Lindqvist
Rösvägen 26
352 49 Växjö.
Tfn: 0470-65188
E-post: christer_lindqvist@telia.com.

En strålande oktoberdag med en himmel
utan moln vandrar jag utmed Lövsjöns
strand i den vackra bokskogen med sina
färgsprakande löv. Det är alldeles tyst,
trots närheten av bebodda trakter. Lövsjön
ligger strax söder om Toftasjön.

på våren. Det var denna växt som våra
vikingar använde när de bryggde sitt öl.

Hur är läget på
Sigfridsleden?

Det börjar bli lite kyligt vid sjökanten så
jag fortsätter min lilla promenad längs
stranden av Lövsjön. Vid en liten bäck
som rinner ut i sjön upptäcker jag några
stänglar bredkaveldun, dessa bruna cigarrliknande växter ofta trivs i förorenat
vatten, och inuti stammen finns det små
larver som har gått till vila för att överleva
vintern. Visst är naturen vacker, hoppas
att den alltid får vara så här. Hur kommer
den att se ut i framtiden, det vågar jag inte
tänka på.

I Växjö kommun finns den 8 mil
långa vandringsleden Sankt Sigfrid
Jag går på den mjuka, fuktiga lövtäckta
som går från Asa till Knapelid. Efter
marken där en älg har satt sina spårstämpalla stormar och avverkningar är den
lar före mig... Jag får syn på en nötskrika
i bedrövligt skick på vissa sträckor,
som petar bland löven för att hitta något
bland annat pga av stormarna Gudrun
ätbart, kanske något bokollon. Det finns
och Per.
gått om bokollon på marken, några av
Det är sorgligt att Växjö kommun inte
dessa kommer kanske att växa upp till
intresserat sig för denna vandringsstora, ståtliga bokar en gång. Jag sätter
mig på en nerblåst tall vid sjökanten och
led som Växjö vandrarklubb gjort i
tittar ut mot den spegelblanka vattenytan. Jag kommer fram till den lilla skogsvägen ordning för många år sedan. Leden
där jag hade ställt min bil och så var ännu lockade många vandrare ut i naturen.
Plötsligt hör jag ett plask och få se en fisk
en härlig skogsupplevelse till ända.
Just nu börjar det bli ökat intresse för
som hoppar upp och fångar en stackars
vandringar och då är det trevligt att ha
insekt som kom för nära vattenytan. Jag tar
en fin vandringsled.
upp en kvist av pors och smular sönder en
Man måste ha hjälp av kommunen för
knopp och för den till näsan och njuter av
att återstalla denna led för det är inget
denna förföriska doft och kommer att tänka
man gör utan hjälpmedel och arbetskraft, tillsammans med Vandrarklubben.

Christer Lindqvist

Ordförande i Växjö vandrarklubb
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Diplomutdelning efter Trollbacksmästerskap
Text och bild: Victoria Hollström

Trollbackens föräldrakooperativ är beläget ca 10 km utanför Växjö centrum,
i det natursköna Gårdsby. Föräldrakooperativet har drivits i drygt 15 år,
främst med familjer från bygden. I dag
har vi 22 förskolebarn och 9 fritidsbarn
i verksamheten.
Hösten startades med att arrangera ett
Trollbacksmästerskap för barnen. Efter
uppvärmningen travade barnen iväg på ett
stiligt led efter fanan. Sedan var det dags
Full fart på Trollbacksmästerskapens
för: ”Klara....färdiga....gå!!! Efter flitiga
höjdhoppsgren
prestationer med gott humör i såväl kula,
längd, höjd och löpning fick alla barnen ta
emot diplom och medalj.
I oktober hade vi en cirkusmaskerad på
Trollbacken. Barnen gick på cirkusparad
runt genom alla rummen. Clownen Annki
kom på besök och barnen fick sjunga och
spela på instrument. Starke Adolf lyfte
3000 kg lätt som en plätt. På cirkusen
kunde man även skymta lejontämjare,
cirkusprinsessor, Pippi Långstrump och
leoparder. Lunchen som bestod av hamburgare och pommes åts inne i självaste
cirkustältet.
Vill Ni komma i kontakt med oss på Trollbacken är Ni välkomna och besöka oss.
Man kan även nå oss på telefon nummer
0470-611 99

Gympapass i Rottne

Diplomutdelning till dagisbarnen vid
Trollbacksmästerskapen

Cirkusmaskerad hösten 2007

Återkommande kulturrunda?
Text: Toni Sjö

I april 2007 genomfördes för första gången Gårdsby
kulturrunda i strålande väder. Många besökare tog sig
runt till de fjorton utställarna runt om i socknen. Det
visades keramik och måleri samt trä- och textilkonst.
Finns det intresse för något liknande, eller kanske
något annorlunda upplagt till våren? Kommer årets
utställare att vara intresserade och finns det kanske
andra som vill vara med? Det är också viktigt att från
besökare få synpunkter på kulturrundan och dess
uppläggning.
Hör av dig till red@gardsby.se eller till Toni Sjö tfn
656 10.
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Bryggbygge behövs
Text och bild: Poul Kongstad

Växjö kommun vill inte att båtar ska ligga förtöjda ”på svaj” vid boj i Sandsbroviken
i Helgasjön. Det gör att Sandsbrovikens båtklubb behöver fler bryggplatser. Dessutom
står ett 50-tal personer (båtar) i kö för en kajplats. Just nu arbetar därför en bryggkommitté med förberedelser till en eventuell bygglovsansökan. Det blir inget beslut förrän
tidigast vid årsmötet i vår.
Om dagens brygga i stället blir två, och bojbåtarna förtöjer mot brygga, får vi ändå över
ett antal platser till dem som köar, säger Hans Ahl, ordförande i Sandsbrovikens båtklubb.
Många av våra medlemmar får vara ”rampmedlemmar” så länge, dvs får ta upp båten på
trailer efter båtturerna.
Om bryggbygget blir av kommer vi även att göra miljön runt bryggorna trevligare, säger
Hans Ahl.
Inte mycket sommar för båtfolket
Om vi ska summera den gångna sommarsäsongen, tror jag inte så många är nöjda pga vädret,
tror Hans Ahl. För mycket regn och för lite värme.
Vi får i stället glädjas åt att vi inte haft några stölder, skador eller haverier i år. Tack vare
Securitas-bevakningen har vi sluppit stöld och skadegörelse. Styrelsen har också fortsatt sitt
säkerhetsarbete, i år bland annat med båtarnas kättingar och andra förtöjningsanordningar.

Ordförande Hans Ahl

Det vore roligt att se det nya hamnområdet med två fina bryggor till … våren 2009, avslutar
Hans Ahl.

Traktens evenemangskalender
Torsdag 13 December kl 18:30
Luciatåg i Gårdsby kyrka
Barnkörernas luciatåg i Gårdsby kyrka
Fredag 14 December kl 19:00
Julsmedjan!
Snart är det jul igen! Vi träffas i Julsmedjan i Gårdsby
(samma plats som sommarpuben).
Dricker glögg och äter pepparkakor och lussebullar m m
– träffas och trivs med julmusik och julgran.

Söndag 24 Februari kl 13:00
Vinterutflykt
Är ni nyfikna på hur naturen har det på vintern, följ då
med på en guidad naturvandring med naturguiden Christer
Lindqvist i området vid Notteryd. Ta på er varma kläder
för en stunds utevistelse. Medtag fika som vi kommer
att dricka vid en trevlig plats. Samling kl. 13.00 vid det
gamla skjutfältet vid Notteryd.

Tisdag 25 December kl 07:00
Julotta i Gårdsby kyrka
Hela kyrkan lyser av ljus - Gårdsbykören sjunger
Onsdag 16 Januari kl 19:00
Framtidsmöte i Gårdsby hembygdsförening
Hembygdsföreningen inbjuder till ett framtidsmöte i
Gårdsby församlingshem. Välkommen att tillsammans
med oss fundera kring hembygdsföreningens framtid
och hur vi bäst kan verka!
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Se även www.gardsby.se

