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Det som göms i snö
– kommer upp i tö
Så är det. Jag har städat hela långa vintern och tyckt att det varit åtminstone någorlunda snyggt och
rent överallt. Men vad händer?
Det har börjat bli ljusare , solen skiner och då är det som om allt kommer i en annan dager. Dammet syns mycket tydligare så jag får tar fram dammsugaren och diverse rengöringsmedel för att
skrubba rent igen. Men det är bara att se glad ut och sjunga ”se nu tittade lilla solen in igen”
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Alltnog, visst är det skönt med ljuset och vårsolen. Talgoxen har jag hört några gånger men det är
ju bara februari så det blir nog mera kviddevitt framöver.
Vi har faktiskt suttit i södersolen och ätit semlor och det var dubbelt så gott mot att sitta inne.
Maken tyckte inte det men han var så illa tvungen! ”Bor vi på landet ska vi väl njuta av naturen”
tyckte jag och han kom grymtande ut.
Det är skönt att dagarna blivit flera timmar ljusare. Då hinner vi vara ute längre och följa hur
naturen börja leva upp. Kan tala om att en av våra clematis har börjat sätta knoppar och även
kaprifolen. Och det är mera som kommer upp i tö t ex snödropparna. Om några veckor kommer
våra blåsippor att titta upp och det är riktigt roligt när de blommar. Ju äldre man blir desto mer
uppskattar jag naturen.
T o m ett litet grässtrå kan ge glädje nu på vårvintern. Men det tänker jag inte på när gräsmattan
ska klippas minst en gång i veckan.
Nu när det blivit ljusare kan vi allihop försöka vara ute och ta långa promenader. Det är hälsan
för både kroppen och själen. Vi ska försöka få så mycket dagsljus som möjligt för solen ger oss
D-vitamin som är så nyttigt . Hjärnan mår också bra av D-vitamin.
Nu tycker ni nog att jag börjar bli tjatig med alla goda råd men jag tänker själv mycket på detta och
är ute mycket varje dag. Fast jag äter både rött kött och dricker kaffe och vin, äter semlor och kakor
även om det inte händer varje dag. Mat är gott och och det vill jag njuta av åtminstone på
helgerna. Vilken tur att ägg är nyttigt för nu kommer påsken redan i mars.
Vi behöver inte ha dåligt samvete när i äter nyttig fet sill och ägg.
HURRA då kan vi äta och trivas i påsk. GLAD PÅSK!
Ulla-Britt Schill
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INNEHÅLL

Innehåll Gårdsbybladet nr 1 2016
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folktro om vårfrudagen

Annonsera i GårdsbyBladet?
Här är några viktiga punkter att tänka på.
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teknisk värmlänning
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• Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm

gårdsby kulturrunda

• bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf

smedjan öppnar

• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer den bli
otydlig i tryck)

8

• annonsen bör vara i färg

9		

valborgsfirande

10

en dag på trollbacken

12

evenemangskalendern

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är maj 2016. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill:
schill.ub@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller
070-550 13 16.

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se

SANDSBRO VVS AB

Utför alla VVS installationer. Värmepumpar, vedpannor,
badrum, nybygge och renovering.
Hör av er till Mattias
Tel: 070-237 11 78, 0470-23 555
Mail: info@sandsbrovvs.se
Hemsida: sandsbrovvs.se
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FOLKTRO OM VÅRFRUDAGEN
Vårfrudagen 25 mars (Jungfru Marie bebådelsedag, Våffeldagen, första barfotadagen). är den enda av de katolska Mariadagarna
som ännu lever kvar hos oss. Denna dag var en röd dag ända fram till 1953. Den är dessutom sedan 1993 försedd med namnsdag
för Mary och Marion.
” Om det fryser vårfrunatt då fryser det därefter 40 nätter.”
Vintersysslorna skulle vara klara före vårfrudagen. Veden skulle vara färdighuggen och staplad. Högg man ved senare på året
skulle ”tranorna komma och bajsa på den” och då skulle veden bli sur och mindre duglig som bränsle.
En trana som kommer flygande med ljus i näbben är symbolen för vårfrudagen. Tranornas ankomst.Tranan som ljusbärare är
känd sen 1500-talet. I gamla bondehemmen gällde förr regeln att gårdsfolket skulle gå till sängs i dagsljus eller
göra färdigt
sysslorna i ladugården vid dagsljus från och med vårfrudagen. Man tävlade om vem som skulle komma först i säng, för den som
gjorde det skulle först få sin gröda under tak. Springa trana fick barnen göra i Värmland på vårfruafton (tranekvällen) som kvällen före vårfrudagen kallas.
De grymma föräldrarna skickade ut sina barn barfota i snömodden antingen de ville eller inte. Efteråt fick de värma sina fötter i
gödselstackarna. Seden var kvar ända till slutet av 1800-talet. Tranebrev brukade skolbarn rita ännu under 1900-talet.
Seden kommer från Dalsland och Värmland där man ritade glada tranor med elaka och roliga verser på. Ibland klädde man
också ut sig till trana och kastade in breven till adressaterna.
Alla djur som legat i dvala kvicknade till på vårfrudagen. Smältvattnet från vårfrudagens tö gav man till korna då mjölkade de
bättre. Smältvattnet blandade man också förr i degen när man hade ont om mjölk.
Text: Christer Lindqvist

KLOCKANS EL
& HANTVERK
Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk
Ring oss gärna på tfn
070-174 76 44
073-142 02 67
Ante och Marita Midenius

Behöver Du grävhjälp?
Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BjörnamoA
EntrEprEnad
ndersson
David

Björnamo Storegård 5 · 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24
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Teknisk värmlänning
som hamnade i Gårdsby
Jan sjökvist föddes 1949 i Sunne som ligger mellan norra och södra Frykensjöarna i Värmland. Jan
gick i skolan där och fortsatte sen till Torsby där han gick i gymnasium. Därefter blev det Chalmers
i Göteborg där han avlade Civilingenjörsexamen i elektroteknik. I början på 70-talet kom Jan till
Växjö där han jobbade inom flera konsultföretag med el-teknik och datorteknik.
Text: Sven Schill

På 90-talet blev Jan projektledare för Xperimenthuset, men
efter 16 år lades detta ner. Jan fick därefter ett halvtidsjobb på
Energikontor Sydost med ett EU projekt inom ”Hållbarhet
Energi-spar”. Den andra halvtiden frilansade Jan för att konstruera och bygga utställningar för tekniska museer.

Sen tio år tillbaka bor och lever Jan ihop med Anette i ett härligt hus vid Yasjön med en jättefin naturtomt samt en ”snickerboa” där Jan fixar och mixtrar med sina uppfinningar.
Det är kul med kreativa människor!

Nu är vi framme anno år 2015 och Jan är egentligen pensionär
men så får han ett erbjudande av Landshövdingen om att
vara med i projektet ”Mot nya höjder” vilket ska öka skolelevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik samt
hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och
näringsliv.
Under våren 2016 presenterar ”Mot nya höjder” tre utmaningar där de skolor som engagerar sig mest får vara med om en
världspremiär. Tekniska Museet i Stockholm ska nämligen ge
sig ut på en Maker Road Show där målet är skolor i Kronobergs län!
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KONST & HANTVERK GÅ
Lördag 7 maj 11-17
Söndag 8 maj 11-17
www.gardsby.se

DELTAGARE GÅRDSBYRUNDAN 7-8 MAJ 2016
Titta efter blå-gula vimplar!
1. MIKAEL RASK

Långarör
Naturmotiv olja.
Sjötorpavägen 4.
Från Rottnevägen, infart Långarör norra sen 1:a avtagsvägen höger kör ca 75m.

2. MONA HAGSTRÖM

Stojby
Textil, akvarell
Rottnevägen. Första avtags- vägen mot Stojby kör 1 km
därefter sväng vänster mot Dalåkra 100 m.

7. PEDER GOWENIUS
Olja, lera, akvarell, grafiska tekniker

8. MAZISA GOWENIUS
Möbelsnickeri

9. BODIL HÖRLÉN
Textil konst

10. JENNY ENEROTH
Bildkonst, textil

11. JENNIE JAKSIC
3. KURT HERMANSSON

Textil konst

Stojby
Trädgårdskonst i järn och trä.
Plats: se nr 2.

12. ÅSA RING

4. MARITA MIDENIUS

13. GUNNEL ÅBERG

Måleri, Grafisk form

Kyrkeryd
Keramik och tavlor
Från Sandsbro väg 23, ta Norra Åreda höger mot Södra
Åreda, 4 km, Kyrkeryd 1:a höger sida.

Textila applikationer

5. CHRISTINA & ÅKE ÖGREN

15. KAJSA DAHL

Gårdsby, Smedtorpet
Sömnad, broderi och bilder
Mittemot Gårdsby Smedja.

6. KATARINA SNÖGREN

Sjövik, Toftasjön
Akryl
Sjöviksvägen 18. Ett rött hus med vita knutar, man kör
förbi brevlådor på höger sida, efter en kraftig vänstersväng tar man till höger och sedan vänster.

7-18. HANTVERKSHUSET I GÅRDSBY
Från Gårdsby Säteri,
mot kyrkan 100 m, höger 100 m.
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14. ANDERS PERSSON
Skulptur och färgteckning

Glas

16. KJELL OLSTEG
Renoverar, målar och säljer gamla och nya möbler.

17. INGEGERD ”NINNA” LUNDIN
Akvarell

18. ANNE-MARI ANDERSSON
Bilder i blandteknik

ÅRDSBY KULTURRUNDA

7

Snart öppnar Puben på Smedjan
Vi närmar oss våren och då öppnar vi Puben igen. Vi hoppas på fint väder så ni kan cykla dit och ta en härlig skumande öl och en
god Pepsicola till barnen.

Här har Puben öppet

Tiderna är 19.00-23.00

Fredagen den 13 maj
Fredagen den 3 juni
Vi försöker ha levande musik
Fredagen den 1 juli
alla fredagarna
Fredagen den 12 juli
Fredagen den 13 augusti

Välkomna - ta en öl och trivs med oss!

Kom med på en härlig utflykt
Datum: Söndagen den 22 maj 2016
Samling: kl 12.00 vid Gårdsby kyrka för samåkning
Tag med: Fika, sittunderlag och kläder efter väder
Vi åker till Våraskruv som är en av länets vackraste slåtterängar med en fantastisk och sällsynt flora.
Här kan man se sällsynta växter som kattfot, slåttergubbe, spindelört, orkidéerna Adam och Eva (de brukar blomma vid denna
tiden i maj), nässelsnärja och många andra arter. Detta flertusenåriga kulturlandskap odlades troligen redan under Bronsåldern
(så här såg landskapet ut på bronsåldern).
Denna lugna och avstressande plats måste man uppleva en vacker försommardag. Vi hoppas på en riktigt skön utflykt
Om ni har några frågor – ring gärna Christer Lindqvist
0470-651 88 eller 070-35 65 188

Grävning och anläggning av grunder, avlopp, skogsvägar, diken, planer, dammar, stensättningar
mm. Nedtagning av träd med ersättning för virkesvärdet och bortkörning av ris. Manuell huggning,
skotning mm.
Gå in på olofssonentreprenad.se för mer info.
Maskinpark:
-Bandgrävare med scanlaser höjd- och fallsystem,
-Grävlastare
-Traktor med dumpervagn
-Traktor med skogsvagn

Tel 073-526 37 97
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Valborg 2016
Vi är bara i mars månad men tiden går fort och vi måste ha lite
framförhållning. Snart är det Valborg och det vill vi fira.
Som ni minns firade vi Valborgsmässoafton på Hoppet i fjol
och det blev riktigt bra tycker jag. Vi hade fem eldkorgar som
vi kunde grilla korv vid och fika tillsammans. Barnen verkade
också trivas så varför inte göra detta till en tradition.
Valborgsmässoafton firar vi alltså på Hoppet. Vi börjar kl
19.00 och eldarna är klara 20.00. Ta med er fikakorgar och
korv som vi grillar. Vi sjunger in våren så gott det går tillsammans.

Kom och sjung med oss!
Text: Christer
Lindqvist
Gårdsbykören
och
Sega Gubbar bjuder på
Minnenas Melodier.
Ni är välkomna att sjunga

Fredagen den 8 april på Villa Vik
Buffémat serveras från kl 18.00
Pris 245,00
Ring 652 90 och beställ bord!
Välkomna!

Sven får läsa en vårdikt som vi lyssnar andäktigt till.
Välkomna att fira Valborg på HOPPET!

Välkommen till
Villa Vik & Toftastrand
Konferens
Bröllop & fest 		

Dagens lunchbuffé		
À la carte
			

Hotell
Bageri och café

Villa Viks julbord serveras från lördag 28 november.
Vid Toftasjöns strandkant njuter du av en rykande kopp kaffe med nybakat, frukost
eller en ljuvlig måltid tillagad av råvaror från det småländska skafferiet.
Lenhovdavägen 72 0470-652 90
Följ oss gärna på Facebook och instagram!					
www.villavik.se
9

En dag på Trollba
En dag i februari var vi på besök på Trollbacken och där var
full aktivitet.
Småttingarna var ute och åkte rutschkana och lekte medan de
större barnen satt i sitt nya mysrum och hade det - just det –
mysigt. Såå roliga, nyfikna och frågvisa barnen var, Här får
ni smakprov på hur Trollbackens barn aktiveras av en mycket
duktig och kompetent personal.
Det var Vinterspel med fyra grenar. Backhoppning där barnen
fick hoppa från backar rakt ner i den mjuka snön. Skidskytte
där barnen får träna att åka en runda i spåret med gevär på
ryggen och sedan sikta och kasta snöboll på pricktavlan.
Slalom mellan koner och pulkaåkning. En härlig dag där alla
hade roligt.
Text: Ulla-Britt Schill
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acken
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2016
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Sön 3 april

16.00

Gårdsby
Församlingshem

Årsmöte
Jan Danielsson berättar vidare om Norra Åreda

(H)

Lör 16 april

10.00

Hoppet

Vårstädning på Hoppet

(H)

Lör 16 april

13.00

Hoppet

Styrelsemöte

Lör 30 april

15.00

Gårdsby Församl.hem

Föredrag av Lars-Åke Sjökvist över Gårdsby IK historia

(H)

Lör 30 april

19.00

Hoppet

Valborgsmässofirande med Eldkorgar mm. Tag med fika
så grillar vi.

(S)

Fred 13 maj

19.0023.00

Puben i Smedjan

Puben öppnar för våren och sommaren. Vi serverar öl, vin, (S)
korv och snacks som vanligt Det blir levande musik!

Fred 13 maj

18.00

Villa Vik

Första grillkvällen på Villa Vik – Välkomna!

Fred 20 maj

18.00

Villa Vik

Grillbuffé

Fred 27 maj

18.00

Villa Vik

Grillbuffé

Fred 3 juni

18.00

Villa Vik

Grillbuffé

Fred 3 juni1

19.0023.00

Puben i Smedjan

PUB-kväll

Fred 10 juni

11.30

Villa Vik

Skolavslutningsgrill

Fred 10 juni

18.00

Villa Vik

Grillbuffé

Begravningstema

Besök vid Hällekista gravröse och Stenåldersgravfält med
Christer Lindqvist

Sön 12 juni

(S)

(H)

Fred 17 juni

18.00

Villa Vik

Grillbuffé

Fred 1 juli

18.30

Villa Vik

Musik i Gårdsby. Sega Gubbar underhåller med
Evergreen. Startar 20.00

(S)

Fred 1 juli

19.0023.00

Puben i Smedjan

PUB-kväll. Levande musikanter

(S)

Sön 3 juli

14.00

Hoppet

Christer Lindqvist botaniserar växter på Hoppet

(H)

Fred 22 juli

19.0023.00

Puben i Smedjan

PUB-kväll. Levande musik

(S)

