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I sommarens soliga dagar

Oj oj oj vilken sommar vi haft. 30 grader vecka efter vecka, solen från en
molnfri himmel. Men en del har inte mått så bra i denna värmen men då
finns det skugga eller att gå inomhus.
Denna sommar har varit underbar, vattnet varmt och vi har kunnat tillbringa dagarna - och särskilt
kvällarna – utomhus till både 10.00 – 11.00. men...
….den här värmen gör att man blir lite dum i huvudet. Eller man och man. Jag tycker jag varit seg
och lat, huvudet har varit som en deg och jag har inte kunnat koncentrerat mej.
Men jag vet - Vi blir lyckligare av sol, det finns det undersökningar som visar.
När sommaren är slut svider det alltid i mej. Jag sörjer och lämnar strandväskan kvar i hallen så
länge som möjligt. Jag längtar tillbaka så mycket att jag missar nuet. Men.... jag får en ny
tankeställare - nämligen att alla årstider egentligen hänger ihop.
Därför blir jag överraskad när jag märker att september och oktober har så mycket mer än jag tänkt
mej. Lite har sommaren stannat kvar eftersom solen värmer gott mot husväggen. Tomaterna
mognar fortfarande och smakar underbart gott.
Kan sitta utan kofta och njuta. I år är äpplena på hugget. Såå många äpplen och så gott med
äppelkaka med vaniljsås. Jodå , visst finns det mycket kvar att njuta av.
Tog min vanliga kvällspromenad med hunden och när jag var på hemväg märkte jag att det började
mörkna. Dags att sätta orange täcke på hunden så jag ser honom och själv behöver vi kläder som
syns i mörker.
Nu kommer jag på tanken att det är dags att plocka ner lyktorna till kräftskivan! Samma lyktor som
i fjol som ligger på hyllan i förådet. Lite festligheter med de röda små.
Men det är inte bara nöjen. Nu måste vi göra i ordning trädgården inför vinter, klippa ner växter,
dela perenner och plantera om, gräva grönsakslandet m.m. och sen putsa fönster efter alla flugor och
höststäda i hörnen. Har inte gjort så mycket inomhus. Som jag nämnde – har jag varit lat men det
får jag betala nu.
Hösten är ett nödvändigt ont en transportsträcka mellan snöskottning och jul innan vi kan se fram
emot nästa sommar. Hösten må vara kall men jag ska försöka vara lika optimistik som Mandelmann
som tycker att det är underbart med den friska luften och alla färger på löven som lyser i gult och
orange.
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Tiden går och går och fortare och fortare ju äldre vi blir. Det gäller att ta vara på varenda dag och
njuta av såväl ljuset som mörkret. Det finns alltid nåt att glädjas åt, god mat, tända lyktor i mörkret,
en god bok och inte minst hälsan och humöret.

Kära vänner – håll humöret uppe och glädjs åt hösten tills vi hörs igen.
Ulla-Britt Schill
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Annonsera i GårdsbyBladet?

från ryssland och jokkmokk
till tveta
matmarknaden i gårdsby

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 färg
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hjälp
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pumpasoppa

Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är november 2018. 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.

JUL PÅ VILLA VIK

Välkommen att avnjuta allt som hör till ett riktigt julbord.
Med råvaror från lokala producenter tillagar vi ett dignande julbord
med smaker från det småländska skafferiet.
Välkomna att boka på telnr 0470-652 90

HOTELL, KONFERENS, KONDITORI, RESTAURANG

EXTRA I NATURSKÖN MILJÖ!

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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Smedjan
Text: Ulla-Britt Schill

Jaha vänner nu är det slut på PUB-kvällarna i Gårdsby för
säsongen. Att träffas en fredagskväll på Smedjan är kul och
speciellt.
Billig och god öl och Bullens korv är alltid densamma smal
och god. Fin levande musik varje gång och det har höjt
stämningen. Vi hoppas naturligtvis på en fortsättning nästa
sommar.
Bra jobbat alla ni som ställt upp.
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Musikgudstjänst
i Gårdsby kyrka
Lördagen den 20 oktober kl 18.00

Ingmar Nordström
spelar och underhåller
tillsammans med

Viking Olsson
Hjärtligt välkomna!
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Nyheter från Trollbacken
Fritids på Trollbacken har sedan en tid tillbaka
fått tillgång till en ny och egen lokal i församlingshemmet.

Efter skolan erbjuder vi gruppen en miljö där man får vara
för sig själv, utforska material, spela roliga spel, utflykter i
naturen och just nu ligger nog fotbollen på topp. Men som
ni ser på bilderna sitter flickorna gärna och myser med pärlor
och annat pyssel.
Just nu är det 27 barn på Trollbackens fritids i åldrarna 6-10 år.
Barnen går i skolan i Sandsbro ochkommer till Trollbacken
med skolbussen på eftermiddagarn. Alla våra fritidsbarn har
tidigare gått på vår förskola så på så vis får vi arbeta och följa
barnens utveckling i flera år vilket vi upplever mycket positivt.
Text: Ulla-Britt Schill

Telefon 073-526 37 97
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Från Jokkmokk och
Ryssland till Tveta

Text: Sven Schill

Alexander Gifselov spelade fotboll i södra Ryssland. För
många år sedan gav han sig iväg ut i Europa för att fortsätta
spela , först till Polen och via Västtyskland kom han till Växjö
och Öster (Alexander är numera tränare för Växjö United).
Efter 2 år hamnade han i Luleå och där träffade han Erika.
Tycke uppstod och de blev ett par. Alexander längtade
tillbaka till Växjö och -95 flyttade paret tillbaka dit och Erika
som var uppväxt Jåhkåmåhkke utanför Jokkmokk tyckte att

Småland var lite likt Norrland och följde med. De gifte sej och
och Emilia och Pontus (som bor i USA) kom till världen. Det
gick några år i staden Växjö men längtan till skog och mark
blev för stark, De köpte en tomt och de byggde ett hus.
I slutet av september gick flyttlasset till TVETA.
Vi önskar er mycket välkomna till Gårdsby socken!

Här ser vi Alexander och Erika i entrén till sitt nya hus i Tveta. Vakthunden heter Gizlo.
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Matmarknaden i

Årets marknad var som vanligt välbesökt och underhållande
för marknadsbesökarna. Knallarna som var på plats sålde slut
på sina varor och fick det lätt att packa ihop efter marknaden.
Hönsloppet startade kl 12.00 där många entusiastiska barn
sprang de ca 400 meter väldigt snabbt. Alla barn fick pris som
fullföljde loppet.
Det fikades och man åt korv och hamburgare så alla fick sig
en liten paus i handlar- och underhållningsbestyren.
En mycket uppskattad resa var traktorturen mellan Hoppet
och Tångshult. Det var de hårt arbetande chaufförerna Mi-
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chael och Jan Gowenius som körde för fullt i 4 timmar. Tack !
På Hoppet fanns en hel del underhållning såsom loppis och
många andra aktiviteter för både barn och vuxna.
Det var en lyckad aktivitetsdag mellan hembygdsföreningen,
Familyfood och Gårdsby Ägg.
Jag vill tacka alla deltagare och arrangörer för en lyckad dag
på Hoppet och Tångshult.
Text: Christer Jonasson

Gårdsby
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HJÄLP!
Vi behöver hjälp med distributionen
av Gårdsbybladet.
En del har flyttat och kan inte längre
dela ut tidningen Snälla ni kan någon
ställa upp det rör sig om fyra gånger/år.
Vore väldigt tacksamma
Ring Kurt Danielsson
Tfn 0470- 656 33

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Halloween närmar sej och då kommer pumporna
fram. Här får ni ett recept på PUMPASOPPA som är
riktigt god.
Den 4 oktober var det KANELBULLENS dag och då
blev det kanelbullar till fikat.

- "Kräkningarna försvann på eftermiddagen.
Likaså maken.

Ingredienser
2 schalottenlökar
1 vitlöksklyfta
500 g skalad, urkärnad butternutpumpa
2 msk smör
5 dl grönsaksbuljong (vatten och tärning)
2 msk ljus alkoholfri öl (gärna lageröl)
2 ,5 dl matlagningsgrädde
Salt och peppar
Till garnering
Bladspenat eller gräslök

- Använder käpp och håller sig på vägarna.
- Detta var de patienter som blev liggande 		
på mitt skrivbord.
- Patienten måste sova högt under kudden.

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
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2018

Sommarens fröjder har varit
och nu på hösten och vintern
finns inga evenemang.
Vi får roa oss själva!

