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Och tiden allt fördriver...
Jag har tänkt att skriva om sommarminnen.

Det har ju varit skolavslutningstider och då kommer minnena. I radion hör jag ”Den blomstertid nu
kommer”och i minnesbanken sköljs jag av min skolavslutning och den fina klänningen jag fått, vita
skor och rosett i håret.
Stolt satt jag i kyrkan och känslan när orgeln brusar med de kända
psalmerna. Då snörps det ihop i bröstet av sommarfröjd och rörelse. Mor var med och på hemvägen
fick jag en glass och sommarlovet var sååå långt och härligt.
Men så hör jag strofen i en av psalmerna : ”och tiden allt fördriver.. Jag blir tvungen att googla för
att se ordets innebörd: Jaga bort, köra ut, avhysa.
Ja det är så tiden funkar och därför är våra minnen så viktiga. Våra sånger, våra bilder och våra
berättelser. Så håll hårt om dina minnen, vårda och dela med dej för minnen är allt vi har
kvar när tiden har gått.

Den sakta maken...

Lite då och då tänker jag ”det var bättre förr. Nu får vi på TV och radio följa diverse nyheter om
orkaner, sandstormar, skyfall och jordbävningar över hela världen Vi får följa orkanernas framfart
och se hur den spolierar hus och byar. Då tänker jag på den ”sakta maken”. Kommer ni ihåg när
transistorn stod i köket och vi kunde följa sjörapporten och nyheterna. Grammofonmusik kl 18.00
med de lättsammaste låtarna på slutet. Vi fick det väder vi behövde. Ord som ozonskikt, försurning,
växthuseffekt och miljöhot fanns inte då. Kreosotinpregnerade telefonstolpar, besprutning av DDT
fanns men då hade vi ingen aaning om dess verkan.

Minnen från köket och bönderna
medverkande i detta
nummer även:

U-B Schill
Elisabet Dahl
Christer Jonasson
Sven Schill

Kommer ni ihåg när man mjölkade korna för hand. Hörde hur mjölken strilade ner i spannen. Snart
hälls den ljumma mjölken ner i ett silfilter och katten sitter på helspänn och längtar efter en slurk
mjölk. När vi kommer in i köket hör vi Visseljohanna vissla att kaffet kan bryggas. Så gott med en
kopp och en hembakad bulle.
Ja,jag kan skriva mycket mer men sidan är slut så jag får också sluta. Men kära vänner jag kan inte
bara sitta och vara nostalgisk.

Vår tid är nu och det är inte så dumt det heller eller hur?
Sången den för evigt oss förenar!
Ulla-Britt Schill
tryck

Grafiska punkten
upplaga

1900 ex
Nästa nummer av GårdsbyBladet kommer i mitten
av september 2019.
Stoppdatum för bilder
och artiklar i början av
augusti 2019.
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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
• bildens upplösning ska vara 300 dpi
(har bilden lägre upplösning kommer den bli
otydlig i tryck)
• annonsen bör vara i färg
Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är augusti 2019. 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.

Telefon 073-526 37 97

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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Allsång på Villa Vik

Fredagen den 12 april ordnades en allsångskväll på Villa Vik där man serverade en god buffé och kaffe och alla lät sej väl smaka.
Efter maten kom Gårdsbykören in och de Sega Gubbarna.
Vi hade tagit fram melodier som vi tänkte skulle passa publiken och det verkade fungera perfekt för publiken sjöng för full hals
och verkade att trivas. Stämningen var på topp och alla sjöng och skrattade.
Tänk vad musik och sång kan glädja oss alla och må bra. Jag har ett gammalt citat som jag tycker stämmer.
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Text: Ulla-Britt Schill

Gräsklipparservice

Service och reparation av gräsklippare och trädgårdsmaskiner
Firma Mattias Lindstedt
Kråkenäsryd Backvillan
355 92 Växjö
070-499 50 05
lindstedt.mattias@gmai.com
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Mattias Lindstedt:

EN ÅTERVÄNDARE

Text: Sven Schill

Mattias föddes på Slagrydet i Tveta 1982. Snart visadet sig att han var intresserd av motorer och
teknik. Redan som treåring körde han fyrhjuling och som åttaåring körde han traktor med släp. På
släpet satt hans föräldrar (Carina och Birger ) som hade gift sig och var på väg till bröllopsfesten
uppe i byn Tveta....vilken underbar syn!
Mattias gick i Sandsbro skola och -99 blev det Naturvårdsgymnasiet i Ingelstad i tre år. Efter skolan jobbade han som
truckförare på AGA- gas, därefter i däckverkstan på PeGe
minibuss sen blev det gräsklippmekaniker på Hyr och Maskin.
År 2007 började Mattias på MNT Bud och Transport. Mattias bodde nu i Växjö men längtade tillbaka till Tveta. 2012
hyrde Mattias ett litet hus i Tveta där han bodde i fem år, men
blev tvungen att flytta tillbaka till Växjö, men så i år fann han
drömhuset Backvillan i Kråkenäsryd.
Med sig dit har han sina rara ungar: Ängla 12 år och Madicken 8 år. Sist men inte minst Mathilda som är enhetschef på
omsorgsförvaltningen i Växjö.Mathilda och Mattias har varit
och är ett par sen två år tillbaka.
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Mattias har startat en firma (i garaget ) där han reparerar
trädgårdsmaskiner plus mycket annat (bara det puttrar). Nu
har cirkeln slutit sig, på dagarna kör han iltransporter med en
liten lastbil och på fritiden går han ut i garaget och så bor han
på Backvillan i Kråkenäsryd ett par kilometer från Tveta där
han föddes.
LYCKA TILL Mattias och tack för kaffet.

Smedjan?

I 25 år har Sven Schill varit ordförande i Gårdsby sockenråd.
I 25 år har han ordnat så att vi haft en Pub i Smedjan, ordnat musik och sponsorer mm.
Det har blivit en trevlig tradition där man träffats, tagit en öl och en Bullens korv.
Nu hoppas vi att det är någon som kan ta över efter Sven och att Puben i Smedjan fortsätter.
PS. Det kommer att bli 2 Pub-kvällar i sommar – Fredag 7/7 och Fredag 9/8.
Text: Ulla-Britt Schill

7

Konsert med Ingmar Nordström
Lördagen den 12 april kl 18.00 anordnades i Gårdsby kyrka en konsert med 1/3 av Ingmar
Nordströms orkester d.v.s. Ingmar Nordström, Bosse Jansson och Sven Schill. Dessutom
accompanjerade Viking Olsson på flygel.
Text: Ulla-Britt Schill

Dessa tre har spelat med i orkestern under 30-års tid. Ingmar
berättade om tiden när de spelade och om episoder under
åren. Det var många spratt som t ex Sven hittade på och Bosse
var en mycket duktig saxofonist och arrangerade mycket av
musiken.
Vi bjöds på en härlig och underbar musik tillsammans med
historier om såväl de olika musikstycken som dansbandsminnen.

I kyrkan kom flera hundra personer så publiken var stor och
det märktes hur de uppskattade konserten. Alla stod upp i
bänkarna och apploderade och önskade extranummer som
de naturligtvis fick.
Ja – det var en härlig konsert och jag tror att alla var mycket
nöjda.

VÄLKOMNA TILL TOFTASTRAND KONDITORI & HOTELL & VILLA VIKS MATSALAR
Vi har nybakat veckans alla dagar.
Se hemsida www.villavik.se
I de stilfulla och vackra matsalarna på Villa vik ordnar vi gärna
fest, bröllop, konferenser eller minnesstunder efter dina önskemål.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK O
INSTAGRAM!
TELNR 0470‐65290
KONTAKT@VILLAVIK.SE
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MATMARKNAD I GÅRDSBY

24 augusti kl. 10.00-14.00
Nu är det dags för den återkommande marknaden i Gårdsby Tångshult.
Text: Christer Jonasson

Marknaden kommer som tidigare år att genomföras
tillsammans med hembyggdsföreningen. Det kommer att finnas mat- och fikatält samt tält där det
kommer finnas lokala produkter så som grönsaker,
fisk, kött, ägg osv. till försäljning.
Hembyggdsföreningen kommer även att ha engagemang för barnen, där de även finns traktorsläp man
kan åka mellan platsern.

En annan viktig detalj är Hönsloppet. En sträcka
på cirka 300-400m för barn i alla åldrar, där alla
deltagare blir prisbelönta.
Vi hälsar er alla varmt välkomna!

Gårdsby Ägg, Hembyggdsföreningen, Familyfood.

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 08:579

Naturpasset
i Gårdsby 2019
Ute nu!
SÄLJS PÅ:
Toftastrand konditori, Sandsbro, Gårdsby ägg, Tångshult, Stora COOP, Norremark
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.
Kontrollerna finns ute från den 1 maj till den 30 september.
Pris 100 kr för karta, beskrivning, startkort.

Värend GN

Gårdsby Sockens Hembygdsförening

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Ny ordförande i Gårdsby
hembygdsförening
Vi hälsar Jenny Ramnér, uppvuxen i Gårdsby, välkommen som ny ordförande i föreningen.

Jag heter Jenny Ramnér,hemvändande till ”byn” efter att ha
flyttat tidigt 90-tal. Bott i Stockholm där basen på södermalm och Kärrtorp varit med undantag av några avstickarår i
Malmöregionen och frekvent semestrande på ”hemmaplan” i
Gårdsby.
Jag har två pojkar 7 och 10 år gamla och är nu med familjen
boende i min farmors föräldrahem på torpet Lövskog, där även
min far är uppvuxen. Min farmors föräldrar kom till Lövskog
som torpare redan 1904, så huset och omgivninngen sitter i
själen sedan generationer.

som kultur- och fritidschef. Jag älskar äldre kulturmiljöer och
tycker om att lyssna in nya idéer som kan platsa i det gamla
traditionella.
Eftersom jag i princip är uppvuxen med Hoppet som trädgård
tycker jag det är roligt att få komma tillbaka och känna hembygden på nytt. Många minnen från 70 och 80-talet på
”Hoppafesterna” med alla karaktärer.
Kul att komma hem.
Jenny

Jag har jobbat i musik, kultur- och evenemangbranschen men
har nu bytt Stockholm mot Lessebo kommun där jag jobbar 		
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2019
Datum

Plats

Aktivitet

Arrangör

Gårdsby Kyrka

Lär känna din kyrka. Välkommen till en guidad
rundvandring i Gårdsby kyrka och runt lyrkogårdarna
i samverkan med församlingsrådet.
Info: Kjell Gustavsson 070-586 11 65

H

10.00

Besked vid anmälan

Slåtterkurs i juli (anmälan). Kjell Gustavsson håller
en slåtterkurs som du är välkommen att delta i utan
H
kostnad. Anmälan på tfn 070-586 11 65. Anmälan ska
bekräftas med sms till samma nummer

Sön 11 aug

09.00

Efter skjutbanan vid
Lövsjön.

Slåtter på Tussudden (SNF).Dags igen för viktig
skötsel av vår äng för mångfald. Alla kan vara med.
H
Om du har - ta med lie eller räfsa. SNF bjuder på mat.
Ring senast 8/8 Uno 070-588 56 14.

Lör 24 aug

10-14

Tångshult

Matmarknad i Gårdsby. Traditionella matmarknaden
i Gårdsby,Tångshult. Utställningar, provning och
S
aktiviteter för barnen.

Gårdsby Förs.hem
samåkning i bilar på
rundturen

Om stenmurar- exkursion Välkomna till en dag om
stenmurar. De har en lång historia. Det blir en genomgång om stenmurarna och sen en exkursion runt i
vår trakt där vi tittar på exempel. Sist på dagen blir det H
också några praktiska övningar. Rejäla kläder rekommenderas Ta med fika!
Info: Kjell Gustavsson 070-586 11 65.

Lör 6 juli

Fre 19 juli

Lör 5 okt

Tid
16.00

09.00

SMEDJAN
Fre 5/7

19.00-23.00 Smedjan i Gårdsby

Pubkväll. Det serveras öl, vin, snacks och Bullens korv
Musik: Snakehills

Fre 9/8

19.00-23.00 Smedjan i Gårdsby

Pubkväll Serveras öl, vin, snacks och Bullens korv
Musik: Twisters

Välkommen på våra aktivitieter!

(H)

