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Det har varit rörigt och stökigt i socknen denna höst. Den södra delen med Sandsbro kanske inte ens har märkt det, men utmed väg 23
har ”saftblandare” blinkat allt som oftast och vägmaskiner gjort att
trafiken krupit fram. Det märks ju framför allt i höstmörkret! Nu har vi
tre veckors avstängning framför oss och då blir trafiken i alla fall glesare. Enligt Vägverkets planer är det invigning i början av december
och därefter lagligt att köra i 100. Det blir kanske inte så lugnt?
Nedgrävningen av elledningar har väckt tankar om bredband på
landet. Där detta har varit möjligt har man engagerat sig och en
febril aktivitet har dragit igång.
När detta skrivs är flera byar i Gårdsby fullt sysselsatta med att gräva
och blåsa fiber och koppla in sig på bredband. Många kommer
att till jul kunna titta på Kalle Anka, surfa på nätet och koppla sina
telefonsamtal genom fibernät.
Vid läsning av rapporterna från fibernätföreningarna i Stojby,
Gasslanda och Gårdsby frapperas man verkligen av den entusiasm
och nybyggaranda som finns. Lite kanske man indirekt har att tacka
Gudrun och E-on för utvecklingen? Läs och känn av engagemanget!
Utgivningen
Med detta fjärde nummer av GårdsbyBladet har Gårdsby Sockenråd
stått på egna ben med utgivningen under ett år. Vi i redaktionsgruppen har fått mycket positiva reaktioner på innehåll och utformning
– tack Kajsa för det! – och även utdelningen verkar Sockenrådet ha
fått grepp om. Gratistidningar bygger mycket på annonser, till en del
gäller det GårdsbyBladet, så tack alla ni som annonserat! Sockenrådet planerar för fyra nummer nästa år, så kom igen, gamla och nya
annonsörer! Rabatter på redan låga priser kan ges!
Vi i redaktionsgruppen vågar redan nu ange utgivningsdagar under
2010 till mitten av mars, juni, september och december. Temat i
nummer 1 för 2010 blir Natur och odling, men det blir också kulturartiklar inför kommande kulturrunda i april.
Redaktionsgruppen önskar fler medarbetare i tidningen, så hör
av dig om du vill skriva eller fotografera! Föreningar har ju också
tillfälle att berätta om sin verksamhet. Utnyttja det och mejla till
red@gardsby.se eller ring någon av oss! Det kan vara bara en bild!
Alla sockenbor önskas trevlig läsning och därtill en Fröjdefull Jul!
Redaktionsgruppen
gm Toni Sjö

upplaga

1900 ex

Nästa nummer av
GårdsbyBladet kommer
i mitten av mars 2010!
Stoppdatum för bilder
och artiklar 14 februari.

En hälsning från hembygdsföreningen
Vårens program finns i evenmangskalendern på sista sidan
i detta nummer av GårdsbyBladet. Boka redan nu in datumen i almanackorna och välkomna till ännu ett år med
hembygdsföreningen.
Medlemsavgiften för 2010 är höjd till 100 :– (är man fler
i familjen så kostar det bara 50 :– för varje ytterligare
medlem) och det går bra att betala in på pg 91 24 78 – 5.
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Bredband engagerar – läs rapporter från Gårdsby, Stojby och Gasslanda.

Våren och sommaren med scouterna.

Träffa Ringstorps nya ägare.

”Sotare Ahlberg var vig som en panter och gick på händer uppe på
taknocken”. – Christer Jonasson berättar.
föreningsinformation

Läs om hur julosten fixades och lär dig var Mapping innebär.
Referat från höstens sockenrådsmöte.
evenemangskalender

Många spännande evenemang väntar under 2010!

GRÄV • SKOG • IMPORT
Martin Olofsson
Norra Åreda
www.olofssonentreprenad.com
073-526 37 97

Annonsera i GårdsbyBladet?
Här är några viktiga punkter att tänka på.
• Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer
den bli otydlig i tryck)
• annonsen bör vara i gråskala
Annonsstopp för nästa nummer av
Gårdsbybladet är 24 feb. 2010. Annonser
och eventuella tekniska frågor mailas till
Kajsa Nilsson: hello@kajsanilsson.se. För
prisuppgifter kontakta Micki Gowenius
tel: 070 – 67 61126.
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FÖRENINGSINFO

Febril aktivitet
Texter: Karl-Erik Lennartsson, Margareta Moqvist, Jan Sjöqvist
Foto: Alf Lövgren, Jan Sjöqvist

Bredband engagerar i byarna runtom i socknen. Det planeras,
grävs och svettas. Här berättar de entusiastiska om arbetet.

Grävning i Gasslanda
Meter efter meter som blir till kilometer efter kilometer –
kablar ska ner i jorden till alla medlemmarnas fastigheter,
ja, ända till stugväggen.
Tro´t om du vill!

– Ingen tror mej, säger Martin som bor i Haketorp och
är en av våra många småföretagare. Modern mobilkommunikation finns i omgivningen. Telia tar bort luftkablar.
Avståndet är bara 15–20 kilometer till Stortorget i Växjö.
Då tar alla för givet att jag har bra kommunikation!
– Men idag har jag faktiskt ingen telefon och dålig
datakommunikation, konstaterar Martin under tiden han
täcker kabeln med jord och plockar bort stenar som annars
kan hindra inblåsningen av fiberkabeln.
– Att bo och driva företag utan telefon i verkstad, kontor och bostad är en utmaning. Med fibernätsatsningen
kommer lösningen. Med hjälp av det band som byborna
lägger över kabeln i diket kan man lätt följa var kabeln
ligger även när diket är igenlagt och gräs växer på marken.
I bandet finns invävt en söktråd!
Internet, telefon, TV

I stugorna funderas och diskuteras. Var ska vi ha datorn?
Vilken telefonleverantör? Kan vi mäta sommargästernas
förbrukning? Var behövs kablar? Hur gör vi inne i husen?
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Målet är att alla medlemmar ska få bättre och
förhoppningsvis billigare kommunikation.
Föreningen har ordnat
studiebesök hos familj
som redan har fibernät.
Till ett par familjer i byn
bjuds proffs t.ex. GVG.
Då kan övriga föreningsmedlemmar komma dit och få svar
på sina funderingar. Alla ska bli nöjda med vardagen – det
är det viktiga resultatet av alla gemensamma insatser.
Köksbordet

Mäta, räkna, gissa rätt, ta beslut. Poul, Karl-Erik och
Margareta sitter runt köksbordet. Genom samtal, tankar,
beräkningar ska rätt beslut tas. Frågan är: Fiber-kabel från
Gasslanda via Åsabacken till Kråkenäs eller från Gårdsby,
via Tångshult till Kråkenäsryd? Målet är att möjliggöra
fibernätsanslutning för hela området Krånenäs–Hultäng–
Kråkrnäsryd. Beslutet blir: Bäst att ansluta från Gårdsby
via Tångshult! Resultat: Alla jobbar för att förverkliga den
lösningen!
Bilden: Tillsammans gör vi stordåd! Mattias, Alex, Dan, Göran,
Göran (skymd), Karl-Erik och Christer (sittande).

FÖRENINGSINFO

Fiber-kommentarer:

”Skönt att slippa alla gånger
åskan slår ut telefonen.”
”Usch, vad blött det är i
diket, jag är så trött.”
”Starten var bra men nu har
det barkat åt skogen. Ha, ha!”
”Värdet på fastigheter
i byn ökar.”

Blåsning i Gårdsby
Ja, visst trodde vi att vi gått på en riktig blåsning när vi
grävde av en 100-tråds telekabel på Lugnavägen i Yasjöområdet. Vår grävare Martin tog saken med ro – kabelsökning hade ju inte visat att den fanns och därmed var ansvaret inte hans. Men hur gick det med abonnenterna och när
kan ledningen lagas? Senare visade det sig att kabeln inte
används överhuvudtaget.
Blåsning 2 i Gårdsby

Blåsning av fiber pågår nu i Tofta/Gårdsby/Yasjöområdet.
Det är Torsten Johansson som sköter blåsningen av den
gula fiberkablen. Det sker med en speciellt tryckluftapparat. Premiärdagen 30 oktober gick blåsningen jättebra.
Fiberblåsningen följande dag gick inte riktigt lika lätt som
första dagen, men man kom ändå en bra bit på stamfibern.
Kommande helg blir det blåsning i västra delarna av området och helgen därefter i östra delen till Yasjön och ner
till 23:an. Totalt skall ca tio kilometer fiber blåsas in i de
16-milimeters plaströr som grävts ner i området. Nästan
alla hushåll har anslutit sig.
Gårdsby fiber ekonomiska förening har 34 hushåll som
medlemmar i föreningen och det är betydligt fler än de
25 som ordförande Poul Kongstad budgeterat med. Det
är naturligtvis bra för ekonomin, med slutavräkning kan
inte göras förrän ett tag efter att allt är färdigt och alla
fakturor kommit på plats. Vissa saker har blivit lite dyrare,
bland annat kostnaden för grus. Men i stort sett har allt
gått enligt planerna, säger Poul.

Mats Falk gjorde ett dagsverke som assisterande
grävare med spade, visar hur en rejäl avgrävning skall se ut.
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Hans Ericsson och Lars Elmdal funderar om man
verkligen ”kan göra på detta viset”, medan Johan
Wickström i bakgrunden lugnt tittar på.

Bredband i Stojby
21 oktober 2009 är en historisk dag för Stojby. Klockan
20.00 blev Hans Ericsson först i världen i Stojby att koppla
upp sig mot övriga världen via bredbandsfiber nedgrävda
i marken.
Tidigare samma dag hade de 30 fastigheterna och tillika medlemmarna i Stojby bredbands ekonomsika förening blivit anslutna till bredband via fiber. Första fasen i
projektet är enligt Tomas Sjöqvist, samordnare i förening,
nu på väg att avslutas. Återstår gör nu GPS-inmätning
som Mattias Östh ska hjälpa till med samt avstämning av
ekonomin och bidragsutbetalningar.
Bredbandsföreningen i Stojby bildades i november 2008,
av initiativtagarna Tomas Sjöqvist, Hans Ericsson, Jonas
Ahenborg och Jonas Karlsson. Föreningen hade en brådskande början med sitt arbete.
– Vi ville gärna hinna komma igång i tid, så att vi skulle
kunna dra nytta av att Eon, grävde ner elledningar i byn,
säger Tomas.
– Vi la ner mycket arbete i uppstarten av föreningen,
med allt från styrelsemöten, sammankomster i byn och
möten med andra aktörer, fortsätter Tomas.
Av byns 55 fastigheter är 30 av dem medlemmar i
föreningen och alltså nu också uppkopplade mot nätet via
fiber. Det faktum att byn ligger utsträckt längs med ”byvägen” har gjort det möjligt att på en majoritet av sträckan
samförlägga elledningar med bredbandsfibern. Både eko6

nomiskt och praktiskt har denna samförläggning varit gynnsam för föreningen. Byn ligger dessutom i stora delar
utsträckt längs med vägen, så föreningen har kunnat dra
verklig stor nytta av Eon:s arbete.
– Om vi inte hade hunnit bilda föreningen innan elledningen skulle grävas ner, så har jag mycket svårt att se att
vi skulle ha kunnat genomföra det här projektet, tillägger
Tomas.
Förutom det faktum att Eon grävde ner elledningar så
har projektet blivit genomförbart genom en hel del ideellt
arbete, bidrag från kommunen samt bidrag från Länsstyrelsen. I projektets slutfas har inte minst Lars Elmdals
engagemang och kunnande bidragit till mycket. Vad gäller
ekonomin så inväntas fortfarande några fakturor, innan
en total sammanställning kan göras och en slutredovisning kan skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kräver en
slutredovisning av projektet innan några bidragspengar
lämnas ut.
Men projektet är inte slut i och med slutredovisningen av
fas ett i projektet. Nätet som föreningen byggt möjliggör i
viss utsträckning uppkoppling av fler hushåll i framtiden.
Föreningen kommer därför att drivas vidare under ett
antal år för att möjliggöra att fler i byn får möjlighet att
koppla upp sig.

FÖRENINGSINFO

Värends
scoutkår
Text och bild: Anders Hultqvist och Elin Örheden

Med våren och sommaren bakom oss kan vi se tillbaka på en spännande och
äventyrlig tid. Det blev många roliga scoutmöten, aktiviteter för allmänheten,
läger och trevliga stunder med ledargänget.
Under en helg mitt i maj månad samlades en grupp scoutledare, personer från Kamratstödet och IOGT-NTO på
Vattentorget för att tillsammans åka ut på ett paddeläventyr. Vår paddling började i Gemla där vi packade kanoterna för två dagars paddling. Ån flöt sakta fram och vi följde
efter i vårsolen. Efter ett lunchuppehåll i Öja fortsatte vi
till Gransholm där vi var tvungna att köra kanoterna på
vagn till vår övernattningsplats. Under kvällen slog vi upp
våra tält, grillade korv och spelade egentillverkat kubb.
Även söndagen började med sol och vi kom ganska snart
ut på sjön Salen. Vårt mål Huseby kom vi fram till senare
på eftermiddagen. Vi kunde snabbt konstatera att det hade
varit en mycket bra paddling med naturupplevelser, nya
vänner och en massa idéer för framtiden.
Sommaren innehöll som vanligt läger. De yngsta åkte
till Utnäs och fick uppleva ett scoutwildkids-äventyr med
lejon, björnar, kompiskamp, matlagning och bad. För
många var det första gången man sov i tält och det var lite
svårt att sova första natten. Men när de hade vant sig vid
lägerlivet så gick allt som en dans.
De äldre scouterna åkte till Rättvik i Dalarna där de bodde
i tält en vecka. När lägret invigdes fick man plötsligt se en
stor eld på andra sidan sjön. Det visade sig vara Karek Uul,
en skogsgubbe som scouterna under veckan fick kämpa för
att få snäll. Lägerveckan innehöll också aktiviteter som jonglering, teaterstrid, läkekonst och äventyrsspår. Alla deltagare var nöjda och tog med sig många fina minnen hem.
I mitten av augusti var det dags för nästa utmaning tillsammans med kamratstödet och IOGT-NTO, nämligen en
fjällresa. Efter flera månaders förberedelser var det äntligen dags. Vi åkte minibussar upp till Storvallen i Jämtland, med övernattning i Rättvik på vägen. Väl framme
delade vi upp oss i olika aktivitetsgrupper. En del skulle gå
på flerdagarsvandring, några skulle fiska och andra skulle
bara ta det lugnt och uppleva jämtland med dagsutflykter.

Vi som var med i vandringsgruppen gick 47 kilometer med
målet att komma till Storulvån. Vi hade allt vi behövde på
ryggen, mat, tält, sovsäck, kläder m.m. I början var det
tungt att gå på myrarna och vi tog pauser ofta. Men andra
dagen hade man vant sig vid ryggsäcken och kunde verkligen njuta av omgivningen med bergstoppar, renar och
stora öppna ytor. Efter fyra dagar nådde vi målet Stor-ulvån där vi avslutade vandringen med en trerättersmiddag
tillsammans med resten av fjällresegruppen.
Efter en vecka var vi alla överens om att vi ville till fjällen
igen och att det trots moln och en del regn hade varit en
underbar resa.
Vår verksamhet börjar från åtta års ålder. De som är 8–11
år träffas på onsdagar klockan 18 och de som är 12–15 år
träffas på torsdagar. Barn som vuxna är välkomna att delta
på våra äventyr. För mer information och kontakt kolla på
hemsidan: www.varends-scoutkar.se.
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Nya hästkrafter
på Ringstorp
Text och bild: Sven Schill

Den 26 mars i år föddes Agnes på Ringstorp. Föräldrar är
Pernilla och Marcus som köpte Ringstorp i fjol. Den lilla
jordbruksfastigheten är belägen intill Hemmesjö sockengräns på vägen mot Södra Åreda och Risinge.

Sedan april 2007 är Pernilla chef för Göteborgs Polisrytteris hästar. På Ringstorp har Pernilla byggt en kanonfin
övningsbana där hon tränar hästar och ryttare i hoppning
och dressyr. Vilken tjej!

Mamma Pernilla Berglund är född och uppvuxen i Värnamo. Under sin uppväxt och skolgång tillbringade Pernilla
sin fritid bland hästar, hon var – och blev mer och mer
– en hästtokig tjej. Efter gymnasiet jobbade hon i ett tävlingsstall i Tyskland där hon stannade i ett och halvt år.
Hemma igen började Pernilla plugga Hippologi (läran om
hästar) på Strömsholm och Flyinge. Detta under SLU:s
(Svenska Landsbruksuniversitetet) ledning. Efter denna
fina utbildning blev Pernilla chef på Jönköpings Fältrittklubb. Växjö Ridklubb blev Pernillas nya arbetsplats där
hon var chef i sex och halvt år. Men mot slutet upptäckte
Pernilla en kille som häckade intill övningsbanan. Han
spanade inte in hästarna men väl Pernilla.

Killen som spanade in Pernilla i Växjö Ridklubb för fem
år sedan heter Marcus Berggren och finns nu vid Pernillas
sida. Marcus är född i Sävsjö och utbildade sig i gymnasiet
till fordonstekniker. Efter gymnasiet fick han en fast anställning som personbilstekniker på Atteviks. Därefter en
utbildning som väktare. För tre år sen började han i bilbranchen hos MABI:s hyrbil och i november 2008 öppnade han filial i Växjö.
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Det är kul med kreativa ungdomar som flyttar till Gårdsby! Hoppas ni kommer att trivas och bo länge i Tveta.
Välkomna!

Sotare Ahlberg
Text: Christer Jonasson

Torvald ”sotare” Ahlberg, vem var han undrar vi som inte
kände honom. Sotare Ahlberg gick ur tiden för lite mer än
30 år sedan och föddes 1888. Han var gift med Amanda
och tillsammans fick de sex barn.
Paret Amanda och Torvald bodde i Lilla Ulvafall som
är tio hektar stort, och ligger på östra sidan om Hoppet
hembygdsgård. De drygade ur kassan med ägg-, svamp-,
och bärförsäljning på torget.
Sotare Ahlberg var en duktig idrottsman i sin ungdom
och brottades i svenska eliten. Han utbildade sig till sotare
och blev så småningom skorstensfejarmästare. Han var ett
”original” på sitt sätt. Tordvald hade alltid dessa blå tunna gympaskor som fanns förr i tiden, vilka han använde
året runt med lite raggsockar vintertid. När han åt sina
smörgåsar på jobbet höll han alltid mackan längst ut och
slängde den lilla biten han höll i.
Sotare Ahlberg var vig som en panter och gick på hän-

der uppe på taknocken, vilket kunde få vem som helst att
darra av ren förskräckelse.
Han hade ett stort distrikt han cyklade runt på, ibland
fem till sex mil om dagen och ett flertal sotningar. Så såg
arbetsdagarna ut hela året, även i snö och andra hinder
cyklade han runt och sotade.
Torvald Ahlberg var en förnöjdsam, glad och gästvänlig
person. Bertil och Kennerth Ramnér som bodde grannar brukade besöka honom när han bodde själv på ålderns
höst. Vintertid kunde det vara kallt i stugan så de tog med
lite ved och något att styrka sig med vilket uppskattades
mycket av sotare Ahlberg som inte ställde några krav på
bekvämligheter. Kennerth berättade att fick han en sup
och lite trevligt sällskap var han en nöjd liten gubbe.
Detta är en kort skildring om hur man levde i Gårdsby för
inte allt så länge sedan.
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Julosten fixad!
Text och bild: Toni Sjö

Hembygdsföreningen anordnade under en novemberlördag ”tiggyste” i Församlingshemmets kök för ett tiotal
damer – fler var det inte plats till. Tiggyste innebär att
mjölk behöver man inte ha med sig, utan all mjölk, 120
liter, levererades från Skirshult. Och efter Signes kompetenta och trivsamma ledning kunde alla få med sig hem
en egen ost, som under några veckor måste vårdas som ett
dibarn. Och det kan Signe: Jag har själv som sådant blivit
väl omhändertagen av henne!
Signe Karlsson, född Lindstrand, är gammal gårdsbybo
och uppvuxen i Stojby. Varje år ystar hon sin egen och
ibland även andras julost, och färdigheten är det inget fel
på. Det upplevde man när man fick möjlighet att sätta
näsan in i köket bland alla ”fruntimren”.
Signe Karlsson.

Det hälldes mjölk ur krukor och grytor, det värmdes och
man stoppade fingrarna i mjölken!
Sen verkade det som om man tog en sup, men det var
ostlöpet som skulle hällas i. Brännvinet kommer in senare i
processen. Skuren mjölk hör också till!
När sen massan började stelna hälldes den upp i handduksinklädda ostkorgar, och gamla flätade sådana har man ju
sett, men det gick lika bra med begagnade syltburkar i plast
som var perforerade. Sen geggade man med händerna i det
hela, kramade och pressade. Så började det helt plötsligt
likna en ost!
Men det är ju inte en färdig ost med det. Det ska bytas
handdukar tre gånger om da´n i början, så det blir till att
ta med ostkorgen på jobbet! Det ska saltas och vändas på
och så småningom kommer brännvin eller whisky till användning vid tvättning av osten. Så framåt jul har du den
härligaste av ostar – den du ystat själv!

Några lyckans ostar med sina ostar.

Gårdsby kulturrunda

Illustration: Kajsa

Nilsson

…kommer för fjärde året i rad att gå av stapeln tredje helgen i april
2010. Såväl antalet besökare som utställare har glädjande nog ökat
under åren.
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Har du lust att vara med och ställa ut dina hantverks- eller konstalster? Gärna hemma hos dig! Annars kanske vi kan hjälpa till med
lokal. Boka 17–18 april 2010! Anmälan och upplysningar genom
Toni Sjö, tel 656 10 eller toni.sj@telia.com.
Gårdsby Sockenråd

FÖRENINGSINFO

Sockenrådets
höstmöte 2009

Att blanda digitala
världen och verkligheten

Text: Ulla-Britt Schill

Text: Margareta Moqvist

Bild: Klas Qvarnström

Söndagen den 25 oktober höll sockenrådet höstmöte. Gårdsbydagen hos Christer Jonasson i september hade varit lyckad. Det kom
många besökare som med intresse kunde se Christers höns och
hönsgårdar. Mycket intressant och imponerande!
Vi utvärderade Smedjan och som vanligt kunde vi konstatera att
den går mycket bra. Vi har haft många besökare alla gångerna i
sommar. Stämningen är alltid hög och alla njuter av korv, öl och
glad musik.
Vi kommer att ha Julmarknad i Smedjan även detta året. Lördagen
den 12 december tänder vi ljus och serverar glögg och pepparkakor. I år har vi många som kommer att visa och sälja sina saker som
dom själva har tillverkat.
Vi har ett nytt projekt på gång – nämligen att Gårdsbydagen och
Hembygdsfesten ska slås ihop. Vi ska återuppta sommarfesten
på Hoppet tillsammans med representanter från föreningar och
företag. Vi tror det ska bli riktigt roligt med kaffe o kakor, dans kring
majstången, möjlighet att köpa färska ägg, grönsaker, bröd , köpa
lotter m.m.
Att hjälpa varandra i socken har resulterat i att två personer anmält
sej och vill hjälpa – men ingen har hört av sej som vill ha hjälp. Detta
tycker vi verkar lite underligt för visst finns det någon som inte kan
köra bil, inte orkar klippa gräs, inte orkar putsa fönster m.m. Man
ska inte skämmas att be om hjälp. Detta behöver vi alla någon gång
i livet.
Vår kassör informerade om att det ekonomiska läget ser ganska
lovande ut. Vi har fått pluspengar från Smedjan och annonserna.
Det betyder att vi räknar med att kunna ge ut denna tidning fyra
gånger även nästa år. Stöd gärna vår ekonomi med en annons i vår
tidning.
Redaktionsgruppen önskar att fler vill ställa upp med att skriva och
komma med idéer. Vi behöver all hjälp vi kan få med idéer från alla
byarna.
Ja, detta var ett utkast från mötet. Vi kan känna oss ganska nöjda
med året som gått och vi räknar med att nästa år blir idé- och
framgångsrikt.

Orienteringsklubben Värend GN har under två år jobbat med att
använda mobil teknik och kartan för att locka ungdomar. Ungdomar döpte satsningen till Mapping. På mappingvaxjo.se hittar du
intressant information, t.ex. exempel på vad ungdomar gjort. Förresten, beställ häftet ”Mapping – get the picture”. I det kan du ta del
av mycket av det orienteringsklubben varit med om.
På bilden ser du Nina Sandrell som förbereder sej för datorspelet
Catching Features. Det är ett tredimensionellt datorspel i Windowsmiljö. Spelet simulerar verklig orientering. Spelet är utvecklande för orienteringsteknik och roligt.
Det Nina provar är en varianten är att lägga in kartan över t.ex.
Fyllerydskogen i spelprogrammet. I datorn får hon en tredimentionell bild av Fyllerydsskogen. Det är helt fantastiskt att se träd,
stenar, stigar, bäckar m.m. Hon markerar ut kontroller och ”springer”
sedan banan i datorn. Vid nästa tillfälle låter hon ungdomar spela
datorspelet, d.v.s. ”springa” banan i datorn. Sedan går alla ut och
springer banan i verkligheten. Alla får då möjlighet att använda sig
av de kunskper de fått genom datorspelet.
Vill man göra en tävling av det kan man t.ex. utse den som har
kortast sammanlagda tid som segrare.
Ja, det och många andra aktiviteter där kartan och tekniken kombineras har vi testat fram och vet nu vad som unga tycker är roligt.
Läs om Skattjakt med hjälp av mobilen på hemsidan eller i häftet du
köpt. www.mappingvaxjo.se är adressen.
Lycka till!

Ska vi ut och gå?
Jag tycker det skulle vara trevligt om vi träffades en gång i
veckan eller var fjortonde dag och gick en långpromenad
tillsammans. Vi i byarna träffas inte så ofta och detta är ett
sätt att förena nytta med nöje. Frisk luft, fika på ryggen i
glada vänners lag det är väl inte så dumt.
Är ni intresserade så ring mej!
Ulla-Britt Schill på telefon 0470–610 19.
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DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET & ARRANGÖR (Sockenrådet el. Hembygdsföreningen)

lör. 12 dec.
11.00–17.00
Smedjan
				
				

Julmarknad (S)
Det blir julmarknad i Smedjan även i år. Fösäljning av fina alster.
Vi serverar korv med bröd, glögg och pepparkakor.

sön. 13 dec.
16.00
Sporryd
					
					

Luciafirande (S)
Vi träffas med glitter i håret. Ta med er glögg och pepparkakor samt 		
grillkorv så sjunger vi lucia- och andra julsånger i skogen.

sön. 31 jan.

16.00

Gårdsby Församlingshem

Årsmöte Gårdsby Hembygdsförening (H)

sön. 21 feb.

16.00

Gårdsby Församlingshem

Knut Svensson visar bilder och dokument (H)

sön. 14 mar.
16.00
Helgaryds skola
				
				

Berättarkväll (H)
Kom och berätta en historia. Kuslig eller rolig, gammal eller ny,
allt är välkommet.

sön. 11 apr.
13.00
Sågen Tofta
				
				

Torpinventering (H)
Vi gör en vandring med Ingvar Jonsson och Mikael Gowenius som
berättar och visar de små torpställena.

lör. 17 apr. och
11.00 – 17.00			
sön. 18 apr.			
				
				

Gårdsby Kulturrunda (S)
Bygdens hantverkare och konstnärer ställer ut.
Se Gårdsbybladet nr. 1/10 och www.gardsby.se. Info: Toni Sjö, tel. 656 10
el. Mikael Gowenius 070–676 11 26.

lör. 24 apr. och
10.00
Hoppet
sön. 25 apr.			
				

Vårstädning (H)
Ta med lie eller räfsa så gör vi fint på Hoppet.
Vi serveras varm korv och kaffe.

fre. 30 apr.
20.00
Bolet vid Gårdsby Kyrka
				

Valborg (S)
Vi firar med eld och sång. Tag med er fika och korv så grillar vi tillsammans.

lör. 1 maj
10.00
Arnö
				

Vi åker ut med flotten till Arnö (H)
Tag med lie, räfsor och fikakorg.

fre. 7 maj
19.00 – 24.00
Smedjan
				
				

Puben i Smedjan öppnar för året. (S)
Som vanligt serverar vi öl, vin och läsk, Bullens korv och snacks.
Musikanter spelar hela kvällen.

sön. 16 maj
08.00
Sporryd
				
				

Gökotta (S)
Vi träffas vid Gölen i Sporryd. Där äter vi ur vår medhavda fikakorg
och hoppas att få höra Göken.

fre. 28 maj

19.00 – 24.00

Smedjan

sön. 20 jun.
13.00 – 17.00
Hoppet
				

Puben har öppet (S)
Gårdsbydagen och Sommarfest på Hoppet (S, H)
Läs mer om detta i nästa nummer.

Vi servar och
reparerar
husvagnar
och scootrar.
Våra öppettider:
Mån – fre, 11.00 – 17.00
Andra tider enligt
överenskommelse.

