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Julförberedelser, klappjakt, pepparkaksbak
– och ett nytt nummer av Föreningsbladet.
Som en tidig julklapp kommer här vår
Gårdsby-sandsbrotidning med artiklar,
bilder, information och berättelser om vad
som händer i krokarna. Läs till exempel
Gårdsby IK-tjejen Nina Sandrells dagbok från
orienteringsklubbens Englandsresa i somras,
hur en utedag med Trollbacken går till och
så fortsättningen på Sven Schills berättelse
om musiken och livet. Dessutom har vi en
uppföljningsintervju med människor och
bibliotek som vi har skrivit om i tidigare
nummer – missa inte!
God läsning, trevlig jul och roligt nyår önskar
Emilia Hjelmberg
Frida Kongstad

Var med och leta
jätteträd!

Ny informationsgrupp för tidningen
Vi vill gärna ha läsarnas synpunkter och tips!
Tycker du att det saknas eller är för mycket av något i
GårdsbySandsbrobladet tar vi tacksamt emot synpunkter. Vi
uppskattar också om du har idéer till artiklar för kommande
nummer. Under 2007 beräknas tidningen utkomma med fyra
nummer, närmast i mars 2007. Material till nästa nummer
behöver vara gruppen tillhanda senast 1 februari, 2007.
Du kan nå oss i informationsgruppen för tidningen och webben
på red@gardsby.se eller per telefon:
Poul Kongstad 658 24
Jens Linder
615 41
Ulla-Britt Schill 610 19
Toni Sjö		
656 10
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Text: Kjell Gustafsson

Hembygdsrörelsen kommer tillsammans
med länsstyrelsen under 2007 att göra en stor
inventering av evighetsträd/jätteträd - träd som
kan ha börjat växa under Linnés levnad.
Nu är det inte nödvändigt att de är trehundra
år, de är intressanta ändå! De trädslag som har
möjlighet att bli så gamla är oftast ek, lind och
tall, men undantag kan ju finnas. Detta blir en
fin dokumentation över socknen. Kommunen
framställer dessutom en plakett som vi sedan
kan sätta upp på de äldsta.
Vi har redan haft ett upptaktsmöte i Sandsbro,
men inget hindrar att du hoppar på nu. Vi
kommer att ha ett par möten/exkursioner till
under 2007.
Ring gärna för mer information.
Kjell Gustafsson
070 58 611 65
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Hur är läget?
Text: Frida Kongstad
Foto: Emilia Hjelmberg

I tidigare nummer har vi flaggat för Eva Arnqvists tunnbrödsbageri,
besökt Hantverkshuset i Gårdsby, pratat med eldsjälarna bakom det
nya äldreboendet i Sandsbro och bevistat nyinvigningen av biblioteket i
Sandsbro. Nu har det gått ett tag sen sist och vi undrar; hur går det?

Hur går det med
- Många gör beställningar
tunnbrödsbageriet?
till jul, de vill ha
- Det går bra! Det
norrländskt julbröd till
har lugnat ner sig lite
dopp i grytan. Jag ska
gentemot i somras, nu
också vara med på lite
är det mer lagom och
olika julskyltningar och
jag har bara öppet på
julbasarer..
lördagar mellan 9 -14.
Kommer det att fortsätta
Då bakar jag mjukkakor
i den här skalan?
först och sedan
- Det hoppas jag! Fast jag
tunnbröd, när kunderna
kommer nog utöka när jag
är här. Tanken är att man
blir pensionär. Det är ju en
Eva Arnqvist säljer
inte bara ska köra in i
del arbete med det redan
vedugnsbakat
skogen och få en påse
som det är; jag handlar
bröd, utan en upplevelse norrländskt tunnbröd på
på torsdagen, bakar hela
lördagsförmiddagarna ute i
också.
fredagen, och bakar och
Stojby.
Hur mycket bröd går
säljer på lördagen.
det åt en lördag?
Men på söndagen får du ta det lugnt?
- Oj, jättesvårt att säga.. Mellan trettio och - På söndagen städar jag ju bakstugan,
sjuttio bröd ungefär, men det är hemskt
haha. Men det är så himla kul så det är
olika. Är det lite regnigt så kommer inte
värt jobbet. Som jag brukar säga; jag blir
mycket folk, vid fint väder många fler.
inte rik på det men jag blir lycklig!
Hur ser det ut framöver?

Doris Wall var iniatitivtagare till nya
äldreboendet i Sandsbro som nu har
blivit verklighet.
Hur har det blivit med nya
äldreboendet?
- Det verkar fungera bra. Jag var där
förrförra fredagen och hjälpte till med
gudstjänsten, det var mycket folk och
väldigt trevligt. Fast vi skulle helst ta
bort väggen mellan aktivitetsrummet och
entrén, och gärna ha lite mysigare möbler.
Hur många har flyttat in nu?
- Allihop, och jag tror att de flesta trivs.

Personalen är jättetrevlig! Sedan skulle
det vara ännu bättre om fler ville
ställa upp som frivilligarbetare; gå dit
ibland och läsa tidningen, prata med
folk, kanske ha med sig hembakt bröd
någongång. Där har vi inte nått fram än.
Det skulle vara väldigt uppskattat om
fler frivilliga tog kontakt med Helene
som har hand om fritidsaktiviteterna, det
går bra att ringa 0470-435 96.
Vad händer framöver?
- Varje fredag finns något inbokat
här, fredagen är aktivitetsdag. Första
fredagen varje månad är det gudstjänst,
annars kan det till exempel vara folk
som kommer och visar bilder. Alla är
välkomna, det är bara att komma till
matsalen 14.00 så är det alltid fika och
något program. Intresserade kan komma
hit och kolla programmet som sitter på
anslagstavlan.

Biblioteket i Sandsbro
mår bra.
Hur är läget, Sandsbro Bibliotek?
- Det har blivit bra med det nya
biblioteket. Alla som kommer hit tycker
att det är fint och trivsamt. Biblioteket
används flitigt av både låntagare
och skolan - det kommer hit ca 200
låntagare hit i veckan.

Masiza Gowenius äger och driver
Hantverkshuset i Gårdsby där
han själv har sin verksamhet som
möbelsnickare.
Vad händer i Hantverkshuset just
nu?
- Jag har fått in två nya hyresgäster;
konstnären Åsa Hermansson som
varit aktiv i Stockholm tidigare och
keramikern Modigs Katarina Ersson.
Bägge har precis flyttat ner till Växjö.
Så nu är det fullt här!
Vad är på gång framöver?
- Inte så mycket nytt, jag har väldigt
mycket att göra här. Håller igång med
verksamheten och har mycket uppe
på gården, som jag kommer ta över så
småningom.
Intresserad av att köpa tunnbröd,
beställa möbler, vara frivilligarbetare
på äldreboendet eller låna en bok?
Kontakta…
Eva Arnqvist, 0738-43 62 73
Masiza Gowenius, 0707-61 64 42
Toftagården (äldreboende), 0470-435 96
Sandsbro bibliotek, 0470-79 62 50



