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Sommar, Sommar, Sommar!
Ibland ljuger jag för mej själv. Jag inbillar mej att jag tycker om mysiga mörka hemmakvällar när
blåsten viner utanför fönstren på hösten eller när det snöar ute. NU märker jag hur jag lurar mej
själv. Jag tycker inte alls om den mörka årstiden. Det är våren och sommaren jag fullkomligt älskar.
Nu när sommaren står i sin fagraste skrud, det är då jag njuter som allra bäst. Gräsmattan är mjuk
och skön (mycket mossa). Men Herregud så vackert allting är. Hela naturen satte fart sista veckan i
maj. Det sa bara pang och blommorna började blomma, fröerna i trädgårdslandet började sticka upp
och vi fick sätta fart och plantera de inköpta sommarblommorna som ska pryda altanen. Gräsklipparna kom fram (vi har ingen robot) och det blev full fräs. Men visst är det härligt att klippa gräs
istället för att skotta snö. Nu väntar oss ljusa, sköna sommardagar. Tänk så ljust det är på kvällarna!
Jag kan gå ut med Nelson (vår hund) utan ficklampa fram till 22.00.
Och snart jordgubbar, färskpotatis, små grodorna, sju sorters blommor, packade resväskor m.m. Ja
oavsett om vi tar semester direkt efter midsommar eller senare i juli, augusti eller helt enkelt njuter
av lediga dagar brukar midsommarhelgen vara ett slags avstamp där vi här uppe i norr tar sats och
rakt in i den efterlängtade sommaren.
Ja så är det, det är nu kroppen värms upp och vi börjar vara ute mycket mera. Vi cyklar och hälsar
glatt när vi möter någon. Vi blir mera lättillgängliga och glada.
Duka upp till ett ett sommarkalas, baka en god jordgubbtårta och andra läckerheter som t ex en god
rabarberpaj med vaniljsås. Visst är det gott att sitta ute och äta.
Det är så mycket som vi har att se fram emot när det är sommar. De som vill kan ta sej ett dopp i
sjön om vattentemeraturen tillåter. En sommardeckare är inte heller fel eller bra NJUT och må bra
som vår hund Nelson så gärna gör.

Jag önskar er alla en skön och avkopplande sommar!
Ulla-Britt Schill
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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

hembygdsföreningen
nyinflyttade

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

11

råd och tips

12

evenemangskalendern

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är augusti 2017. 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.

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

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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Naturpasset i Gårdsby 2017
Välkomna ut i skog och mark på en kul tur i
Gårdsby socken!

Värend GN och Gårdsby sockens Hembygdsförening inbjuder
dig till en kulturtur till fots, per cykel, eller till häst och vagn
bland natur- och kulturminnen. Samtidigt som du får motion
får du se och lära dig en del om sevärdheter i bygden.
Kontrollerna står ute från den 1 juni till den 31 augusti.
25 kontroller är utplacerade och återfinns på kartan som
medföljer det kan vara kulturella platser, byggnader, vacker

natur mm. I beskrivningen står det kortfattat om platsen.
Pris 100 kr för karta, beskrivning, startkort. Dragning sker
den 30 september, vinsterna består av presentkort.

Värend GN: Ingvar Johnsson 070-521 62 68
Gårdsby Sockens Hembygdsförening: Tore Sandrell 076-720
81 88
Försäljningsställen
Toftastrand konditori, Sandsbro
Gårdsby ägg, Tångshult
COOP EXTRA, Norremark

NYHETER PÅ GÅNG

Lär dig brygga öl

Vi lär vi oss grunderna i att brygga öl hemma. Vid första
kursträffen håller vi igång några timmar till dess vi hunnit gå igenom både teori och brygga en sats öl. Vid andra
kurstillfället diskuterar vi hur det gått att testa brygga
hemma själv och vi provsmakar det vi bryggde vid första
träffen. Kursen hålls av Simon Gate från Nybrukarna och
plats för kursen meddelas vid anmälan.
OBS! Det är begränsat antal platser men vid stort intresse
ser vi givetvis över möjligheten att ordna fler kurstillfällen
vid senare tillfälle.

Nappar det i
Toftasjön?

Ja, där finns gädda, aborre,gös, mört m.m. Fiskekort för
Toftasjön gäller även för Yasjön och Skirsjön. Fiskekortet
kan köpas på Toftastrand, Bil&Marin, Cityfiske samt på
www.iFiske.se, Kortet gäller för fiske med fluga, haspel,
enkelt drag eller motordriven båt, mete, pimpel och angelkrok, dock tyvärr inte till kräftfiske. Barn upp till 16 år får
fiska fritt med mete och spinnspö. Tommy Hokkanen har
gjort en detaljerad karta över djupen i Toftasjön samt även
över Innaren.
Sjökartan kan du köpa där du köper fiskekortet, men den
finns inte på nätet. På den fina kartan kan du se var de stora
djupen och stenarna finns i sjön.
Välkomna att köpa fiskekort och karta hälsar Toftastrands
fiskevårdsområde.
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När:

Söndag 3/9 kl. 10.00
Söndag 1/10
(tid bestämmer vi vid första kurstillfället)

Pris:

840 kr

Två träffar och du får med dig några flaskor öl hem av det vi
brygger ihop och hembygdsföreningen bjuder på tilltugg och
kaffe under kursen.
För mer information och anmälan, hör av dig till
Sandra Werlöv, sandra.werlov@gmail.com

Premiär på Puben
i Smedjan

Fredagen den 12 maj öppnade Smedjan
för säsongen.

Vädret var OK men det var kallt. Ett gäng bl a från Yasjön
var inte dåliga – de satt ute nästan hela kvällen. Brrr
Swedicana Band spelade och stämningen var hög som den
brukar vara.
Det betyder så mycket att ha bra och levande musik.

Vi vill speciellt tacka de som sponsrar våra musikanter
Villa Vik - Börje Svensson
Gårdsby Ägg – Christer Jonasson
TMS Elektonics AB – Tomas Möcander (2 ggr)
BOX Destilleri AB – Hasse Nilsson
TACK!
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Marknad i Gårdsby
Den 26 augusti kommer den nu årliga traditionella marknaden att anordnas på Tångshult
tillsammans med hembygdsföreningen.

Arrangemanget kommer att innehålla många nu välkända
evenemang som hönsloppet, kaffe och lite mat och många
olika stånd där man kan handla bra produkter så som grönsaker, fisk, kött och många andra produkter. Traktor racet
mellan Hoppet och Tångshult kommer att finnas. Ett mycket
uppskattat evenemang och alla andra saker som kommer att
hända.
Marknaden startar kl. 10.00 och håller på till kl 15.00
Väl mött på Tångshult och Hoppet.

Gör som kungen och
drottningen ät

Gårdsby Ägg

Öppettider
07.00 – 20.00 alla dagar
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Här springer barnen hönsloppet.

Lördagen 26 augusti i samband med Matmarknaden på Tångshult
Gårdsby har Hembygdsföreningen olika arrangemang och öppet hus.

Transport sker som sista åren med ”HOPPET PENDLEN” tur o retur till
HOPPET. Här möts man av en Trollkarl, Ponnyridning och Fiskdamm för de
minsta, olika lekar för båda äldre och ung, här finns även olika djur att titta på.
Info om Cykelvägar, karta över bilrunda för att lära känna Gårdsby socken.
Info om alla gårdar från 1966 och nu 2016. Välkomna till en kopp kaffe.
Nyhet i år är en LOPPMARKNAD, föreningen avser att sälja ut en del av sina
samlingar!
Inga kostnader, men bli gärna medlem, enskild 100:- eller familj 150:-

Barnen gillar att åka traktor och vagn.

Christer Jonasson som arrangerar matmarknaden.

Janne Gowenius tar en kopp kaffe.

Ponnyridning är också populärt.

Behöver Du grävhjälp?
Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BjörnamoA
EntrEprEnad
ndersson
David

Björnamo Storegård 5 · 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

David annons.indd 1

2015-02-25 08:577

En liten mus skapad i lera.

Hembygsföreningen satsar
både på nytt och på barnen

Gårdsby hembygdsförening har genom åren varit en aktiv förening med många olika aktiviteter
för sina medlemar, stora som små. Samtidigt som matmarknaden i Tångshult brukar föreningen
ordna Barnens dag på Hoppet och det är just på barnen fler nysatsningar nu görs.
Text: Sandra Werlöv

Initiativtagare till detta är Sara Richter Simsek, Bostorp i
Gårdsby. Sara, som själv är uppväxt i den levande bygden
kring Berg, förklarar att hon vill kunna ge sina barn samma
ljusa minnen vid tanken på hembygden som hon själv har.
Hon vill att barnen i bygden både ska lära känna varandra
och sin bygd och att de ska veta att det händer saker “här ute”
också och inte bara inne i stan.
Under tre söndagar under april-juni har hembygdsföreningen,
under ledning av Sara Richter Simsek och Sandra Werlöv
(Kråkenäsryd Ängastugan), ordnat skapande verkstad för
barn på hembygdsgården Hoppet. Första skapande verkstaden gjorde deltagarna påskpyssel, fikade och visade barnen
hembygdsgårdens “skatter”. Vid det andra tillfället hade vi
förstärkning av Gunilla Friman från Studiefrämjandet, som
lärde barnen att göra en boll av ull och att dekorera sina egna
disktrasor och tygpåsar. Den tredje skapande verkstaden höll
Sara i själv och då var det dags att skapa i lera. Alla tre träffar
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har varit mycket uppskattade av både barn och föräldrar och
nya kontakter har knutits. Håll utkik i Gårdsbybladet och på
anslagstavlorna för efter sommaren planerar vi att dra igång
fler tillfällen för skapande verkstad.

Fullt upp när lera och pärlor ska sammanfogas.

Nordsvensken Elvan drar vagnen med husse John-Peter Lindberg
(Uråsa) och passageraren Ulf Nilsson (Gasslanda).

Stor variation i deltagande hästar under tipspromenaden med
Kronobergskuskarna.

Alla barnen visar upp sina bollar.

Vädret tillät långbord utanför magasinet under skapande verkstad.

Förutom Skapande verkstad för barn har föreningen under
våren både hunnit med ett årsmöte, presentation av den nya
gårdsinventeringen, byavandring i Norrgårda, Valborg på
Hoppet, Botanisering med Christer Lindqvist, tipsrunda med
Kronobergskuskarna, m.m. Tipsrundan med Kronobergskuskarna var mycket uppskattat av deltagarna och föreningen
Kronobergskuskarna hälsade att de gärna besöker Gårdsby
socken igen för framtida aktiviteter. På fotona kan ni se några
av de fina kusar som deltog under en fin dag i början på maj.
Fler aktiviteter är på gång så håll ögonen öppna! Och glöm
inte att betala medlemsavgiften så att vi kan fortsätta erbjuda aktiviteter för stora och små och på så vis hålla vår bygd
levande för alla generationer.
Och du, följ oss gärna på Instagram; gardsby_hembygdforening och på Facebook; @gardsby.hembygdsforening
Trevlig stämning när små och stora skapade i lera.
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Nyinflyttade ungdomar
- VÄLKOMNA!

Elin Jonasson och sambon Dennis Sjöbäck har byggt hus på
en tomt intill pappa Christer Jonasson och brodern Anton.
Här målas det för fullt.

Julia och Kim Sandström, deras barn Melvin, Olivia och
Alvin har köpt tomt i Tofta och byggt nytt hus.

Lina Schlegel och Jonas Palm och deras dotter Flora och
hunden Aska har köpt hus i Häljaryd och flyttade in i januari
2017.

Sandra och Jonny Werlöv och dottern Charlie och köpt
Ängastugan. Första huset till höger när man kör in mot Tveta.

VÄLKOMNA TILL TOFTASTRAND KONDITORI & HOTELL & VILLA VIKS MATSALAR
Möt våren med en fika på Toftastrands nyrenoverade café!
Vi har nybakat veckans alla dagar.
Villa Viks Matsalar serverar a la carté lördag och söndag.
I de stilfulla och vackra matsalarna ordnar vi gärna fest,
bröllop, konferenser eller minnesstunder efter dina önskemål.
WWW.VILLAVIK.SE
TELNR 0470‐65290
KONTAKT@VILLAVIK.SE
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RÅD OCH TIPS

inför sommaren hur man botar
sina krämpor enligt folktron
FEBER botade man i Småland genom att lägga några saltkorn
på knäet, böja sig ner och ta dem med munnen och svälja dem.
På Åland botades feber genom att man stoppade ner ett
glödande kol tre gånger innanför skjortan
HOSTA kunde man bota genom att man intog en matsked
av sin egen urin eller hämtade skum från havsstranden och
svälja. Olika växtdekokter användes så som, fläder, enbär,
vitlök,nässla, islandslav, tussilago.
LIBBSTICKA är en gammal medicinalört som användes mot
gikt och ormbrett. Huggormar, tror man avskyr libbstickan,
därför ska man odla den runt huset och bära den på sig ute i
markerna.
NÄSBLOD ansågs vara nyttigt- man slapp åderlåtning. Allt
för häftigt blodflöde hejdade man genom att binda ett snöre
om vänster lillfinger (att knyta bort det onda) eller att doppa
blod på en spindel, läsa bort det med ramsa, att placera något
kallt i skrevet eller i nacken, sticka in en slant under tungan.

man.” Att äta tiggd mat eller att äta tillsammans med en hund,
katt eller svin. Ju äckligare maten är desto större aptit får man
HUVUDVÄRK kunde man förebygga genom att lukta på de
första myrorna på våren. Ett bra skydd var också att ha ringar
i öronen. Fick man huvudvärk kunde det bero på att hjässan
var nerfallen, botades genom att man drog kraftigt i en hårtofs
mitt på huvudet. Andra metoder var behandling med åderlåtning, behandling med iglar, ett bra sätt var att sätta den nakna
ändan i en snödriva.

Valborg på HOPPET
Så firade vi att vintern rasat ut. Vi var ett gäng som satt vid
eldkorgarna.

KIKHOSTA botades genom att dricka stomjölk (gärna
genom en kyrknyckel eller snäcka) eller mjölk från en sugga,
get, får går också bra. Försöka att få i barnet en levande vägglus, aska från bränt skatbo. Gallbildningar från enbuskar
(”kikbär”) kokas i vatten eller mjölk. Dricka nordrinnande
vatten.
TORSK är en vit beläggning på munnens slemhinnor hos
spädbarn. Den orsakades genom att modern under sin gravitet
nog hade suttit på en tröskel och ätit. Botades genom att ge
lite av sin urin att dricka eller låta barnet suga på en levande
groda eller på en kattsvans tre gånger. Dricka sur vinbärssaft
var också bra.
MATLEDA räknades ofta som en särskild sjukdom. Inte som
ett symptom. Bland de många botemedlen var att äta löss ” en man äter löss från en kvinna och en kvinna äter löss från en

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

11

EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2017
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Fred 30 juni

19.00-23.00

Villa Vik

Musik i Gårdsby - Grillbuffé
Sega Gubbar underhåller Med Evergreens hela kvällen

(S)

Fred 7 juli

19.00-23.00

Puben i Smedjan

Pub-kväll - Musik: Snakehills Groovers

(S)

Fred 28 juli

19.00-23.00

Puben i Smedjan

PUB-kväll - Musik: Good Life Band

(S)

Fred 25 aug

19.00-23.00

Puben i Smedjan

PUB-kväll - Musik :Swedicana Band

(S)

Lör 26 aug

10.00-15.00

Tångshult, Gårdsby
och Hoppet

Matmarknad i Tångshult - Öppet Hus och olika
arrangemang

(S)

Sön 3 sept

10.00

Meddelas vid anmälan

Lär dig brygga öl

(S)

Välkommen på våra aktiveteter!

Tel 073-526 37 97

