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Har gamlingar blivit
mobilmissbrukare?
Vi var på en semesterresa när irritationen började sprida
sej. På hotellet visade sej att Wifi uppkopplingen
svajade och allihop började knorra. Då slog det mej har vi gamlingar blivit mobilmissbrukare ? ”Vi” inte
ungdomar inte ens medelålders utan ett resesällskap som
lämnat yrkeslivet bakom sej. Då gnällde vi på ungdomar
som hela tiden måste sitta med sina mobiler. Nu har vi
själv kommit ikapp våra barn och ungdomar även om vi
måste be om hjälp med att ladda hem gratisappar, Appletv och streamingtjänster.

Men vi äldre surfmissbrukare ger oss inte så lätt, vi hittar
alltid lösningar. På hotellet upptäckte någon att om du står
till höger på tredje trappsteget finns det täckning. En äldre
man klev på bussen och såg jätteglad ut när han sa ”jag har
lyckats ladda ner på plattan” Vi har blivit rätt avancerade.
Jag har en bekant - 78 år gammal - som betalar restaurangnotan med sin datoriserade klocka.
Det har länge diskuterats att det är skadligt för barn att
sitta för länge med mobil eller padda. Vi äldre då? Snart
kommer Socialstyrelsen (ni vet 6-8 brödskivor om dan) med chockrapport att mobilerna är farliga
för äldre. När jag tar jag in på kommunens äldreboende står följande i entrén: ”Här råder totalt
surfförbud tisdagar, torsdagar och fredagar samt tredje måndagen i varje månad” Jag vänder i dörren
och går till ett privat alternativ.

Dieter-vår tids religion

Det påstås att vi blir allt mindre religiösa. Fel – det är bara att motiven för vår gudomliga dyrkan
har ändrats. Dieter är vår tids religion. Tempel och bönegrupper är inte något nytt för dietister det
har Viktväktarna hållit på med länge. Aftonbladet har sin viktklubb, missionären Annika Dahlkvist
har LCHF, Michael Mosley har 5:2 metoden. Det finns många fler. Trots detta finns såväl religiösa
som dietföljare som respekterar andra människors val och försöker inte pracka på andra sin tro.
Vad är den största skillnaden mellan religion och diet ? Vi får vänta och se.
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Social kompetent

Sommaren är en härlig årstid men kräver att vi visar att vi har
ett normalt beteende.
Rutinerna blir lite annorlunda tex nya grannar på landet eller
campingen, delade rum på vandrarhem eller bara hotellgäster,
helt enkelt. Om du är social kompetent ska du inte viska eller
prata tyst eftersom de som inte hör bra känner sej åsidosatta,
men du ska heller inte prata högt för då kan du uppfattas som
dominant. Ja Herregud, det tar på krafterna att vara normal.
Sen kan man ju undra om folk verkligen har så höga krav på
normalitet som man tror. Grannar vill man ju helst ska vara
normala. Jag har läst en lista över svenskarnas önskegrannar
och det var:
Leif GW Persson, Mark Levengood, Lars Lerin och Edvard
Blom. De verkar ju vara hyggliga medborgare, men jag tror att
de ibland pratar både med hög röst och viskar. Så vi ska inte
oroa oss för mycket över hur normala vi är. Koppla av för snart
är det höst igen och lågsäsong på både camping, vandrarhem.
Simma lugnt.
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hoppetfesten som klarade sig
på hoppet
skaparverkstad
hopp för gårdsby
hembygdsförening

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

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

sven berättar och tackar
för sig

• annonsen bör vara i färg
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trivselkvällar och
barnpyssel i
hembygdsförening
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vem vet mest
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julpyssel

12

evenemangskalender
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Annonsstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är november 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.

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

Er lokala elinstallatör

samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon
Ante och Marita Midenius
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Hoppetfesten som
klarade sig på hoppet!

Trots en sen inställd matmarknad så hoppades Gårdsby hembygdsförening på att några skulle
hitta till Hoppetfesten, vilket till förtjusning många gjorde i det vackra vädret. Drygt 150 personer
samlades under dagen för att besöka alla byggnader som stod öppna för allmänheten. Poul från
hembygdsföreningen visade upp kluriga saker från förr som besökare lockades att gissa nyttan
av.. -En bär…-grej? En tombola? Nej..en…hm..äh jag vet inte, sade någon och skrattade, skakade
på huvudet och fick till sist veta vad ”gissa grejen” användes till förr i tiden!
Text och foto: Jenny Ramnér

Ladugården med alla inventarier, Mias stuga som står sig
förunderligt liten och uråldrig kvar och likaså det välfyllda
magasinet med den underbara tidsenliga affären var öppna och
välbesökta under dagen. Gräset var nyslaget och uppsamlat av
den flitiga Fredrik från Tofta. På den fanns den engagerade
Christer från hembygdsföreningen och lockade fram både
barn och barnasinnet hos ett flertal vuxna med lekar från
förr, man slängde hemmagjord boll genom ringar, visade hur
man hoppade stör över ”krokodilbäcken” och styrde en boll
med hjälp av snöre. Otroligt uppskattat! ”-Kan du komma till
mitt kalas Christer?” hördes stämmor från barnen. Ingrid höll
samtidigt i brickvävning, en vävtradition med tusentalet år på
nacken, fascinerande att se och prova på. Vi önskar en kurs på
Hoppet så klart!
Åke kom med helt underbara egentillverkade käpphästar som
hade platsat på vilken designmarknad som helst! Tillpiffade
av fru Ninnis lädersoffa (tillåtelsen oklar -reds anmärkning)
så fick hästarna rusa av sig och hoppa över lika snygga hinder
med hjälp av ivriga ryttare. Åke var också kungen av fiskdammen, som var ett poppis inslag tillsammans med unga medhjälpare Ivar och Hilding från byn. När godispåsarna började
tryta så fixades det av barnen fram en egen möjligen komplicerad tombola på clementiner, som satte många i engagemang.
En krona för tio nummer!
Tore höll i arkivet inne i Ekebergastugan, vilket var välbesökt
och populärt. Han var mer än nöjd att det hade varit non stop
besök och att han inte själv hunnit med att fika sågs som ett
gott tecken. –”Många är nyinflyttade och vill passa på att veta
mer om just sitt hus och dess ursprung” sade Tore. –”det är jättekul om man kan få vara en del av att ta fram en bit historia
till den nya familjen”.
Lina från Häljaryd stod för ansiktsmålning till barnen som
stod på kö. Sara erbjöd bästa fikat med goda hembakade kakor
samtidigt som hon höll i den välbesökta loppisen som blivit
något av tradition senaste åren! Barnen Vincent och Ylva
hjälpte mamma hela dagen, även om Vincent sedan smet in i
Ekebergastugan för att hjälpa kompisarna Ture och Alvar att
sälja massor av korv.
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Nu står husen åter tomma på människor men med en hundratals år av berättelser kvar i väggarna. Ladugården med en
kvardröjande doft av hö blandas med redskap och vagnar som
tysta påminnelser av allt slit från gamla tider. I Ekebergastugan trängs böcker, möbler, kläder och inventarier från förr
som alla bär på socknens egna historia. En historia som tillhör
människorna som lever och verkar i Gårdsby socken och som
kan levandegöras genom er alla. Festen var en härlig tillställning och vi hoppas på en bra uppslutning och välkomnar nya
såväl erfarna människors idéer och engagemang, stort som
litet. Hoppet tillhör er!

SKAPARVERKSTAD
FÖR BARN OCH VUXNA
ENKLA TYGTRYCK
&
SKAPA TROLLSLÄNDOR I
PÄRLOR OCH KNAPPAR

LÖRDAG 19 OKTOBER
DROP IN MELLAN 10.00-14.00
KOSTNAD 50 KR PER PERSON

VI SES I
HANTVERKSHUSET I
GÅRDSBY
VÄLKOMNA!

GÅRDSBY
HEMBYGDSFÖRENING
OCH BODIL I
HANTVERKSHUSET
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HOPP för Gårdsby
hembygdsförening

Jo så är det. Hoppet vår hembygdsförening kommer att ha aktiviteter som förut nu i höst. Trevligt
att kunna träffas på Hoppet och höra intressanta föredrag, pyssla och fika tillsammans.
Enkla tygtryck och skapa trollsländor av pärlor/knappar för barn och deras föräldrar.
Tid:		
Lördagen den 19 oktober kl 10.00-14.00 (drop in)
Plats:		
Hantverkshuset i Gårdsby
Kostnad:
50 kr/per person
Tema:		
Pyssel för barnen
Kom och lyssna och berätta. Fika.
Tid:		
Plats:		
		
Tema:		

Söndagen den 27 oktober kl 17.00-19.00
Hembygdsgården Hoppet vid väg 23
(avfart Yasjön, grusväg upp till Hoppet)
Om folktro i höstmörkret, bl a hur botades krämpor förr

Filmvisning. Det finns mer än man kan tro omkring vägarna omkring oss.
Kom och lyssna. Fika
Tid: 		
Lördagen den 24 november kl 17.00-19.00
Plats:		
Häljaryds skola. (avfart S.Åreda från väg 23)
Tema:		
Varför ligger vägen där den ligger – om vägarna i vår trakt
Kom och umgås, fika och pyssla
Tid:		
Lördagen den 30 november kl 10.00-12.00
Plats:		
Häljaryds skola (avfart S.Åreda från väg 23)
Tema:		
Julpyssel för barn och föräldrar

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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FRÅN SOMMARENS SMEDJAN

Fredagen den 9 augusti åkte vi (Sven och jag)
ner till Puben i Smedjan för att kolla läget.
Läget var på topp. Många besökare gamla
och unga och musiken i full gång. Det var
Twisters (under ledning av Sven Karlsson)
som höll igång.

Vädret var kanon och alla var på ett strålande
humör och lyste som solen. Ja, det var verkligen roligt att komma ner och se hur kul och
gemytligt det kan vara när man träffas på
puben i Smedjan. Detta var sista gången för
året men vi ser fram emot att träffas nästa
säsong.
Tack alla ni som besöker Puben i Smedjan !
Text: Ulla-Britt Schill
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Sven berättar
och tackar för sig
År 1989 var vi sex familjer som samlades för att
bilda ett barnkollektiv, Margareta Mokvist tog
hand om kommunen, där hon själv arbetade
som näringslivssekreterare, och ordnade med
tillstånd, vi skulle hyra in oss i församlingshemmet i Gårdsby.

Efter många om och men så fick vi tillåtelse att vara där tills vi
byggde nytt.
Redan två år senare byggdes Solbacken i kyrkans regi upp,
Trollbacken, som vi döpt kollektivet till, hyrde hela första
våningen, senare hyrde vi in två lägenheter till. När vi startade
inredde vi Trollbacken, vi färgade lakansväv som vi sydde
gardiner av, bygde sandlåda, möblerade med skänkta möbler,
snickrade skoställ och klädfack m.m. Vi anställde personal
plus att varje förälder skulle arbeta en dag i månaden.
Vad jag vet så fungerar Trollbacken mycket bra än i dag och i
år är det trettioårsjubileum. HURRA!

Gårdsby sockenråd

För att underlätta kommunikationen mellan Gårdsby socken,
kommun, länstyrelsen samt andra myndigheter så ordnade,
återigen Margareta ett möte där det bestämdes att Gårdsby
sockenråd bildades och den 2 oktober 1995 hade Gårdsby
sockenråd sitt första styrelsemöte. Ordf Sven Schill, vice Pia
Steinbash, kassör Carina Reifert, sekreterare Paul Kongstad
övriga i styrelsen Laila Berg, Monika Frejfors, Arne Karsson
och Fredrik Oskarsson.
Året därpå bildade vi olika grupper såsom Fest och Fritid där
sedemera pub Smedjan i Gårdsby ingic, Företagsgruppen som
ordnade alla gårdsbydagarna, Natur och Miljögruppen som
gjorde snyggt i naturen,
Vi började att ge ut Gårdsbys lilla gröna, ett litet häfte som vi
delade ut till alla hushåll i Gårdsby socken. Vi fortsatte med
Gårdsbybladet, först tillsammans med Sandsbro AIK sedan
tillsammans med Kyrkan i Gårdsby. Vinsten i Smedjan samt
ett utvecklingsbidrag från kommunen gör att vi kan ge ut den
i fyrfärgstryck.
Att vår ekonomi går ihop beror på två saker dels på bidraget
från kommunen men framförallt på alla frivilliga som ställer
upp gratis och gör ett fantastiskt bra jobb.

Ni som håller i Smedjankvällarna, ni som har ordnat med
Gårdsbydagarna, ni som har varit med och röjt, städat och allt
annat m.m. Alla i styrelserna, jag har inte nämnt några namn
med risk för att jag glömmer någon men ett ska jag säga: Margareta Mokvist.
Hade inte hon varit så hade det inte funnits varken Trollbacken eller Gårdsby Sockenråd.
Tack alla och lycka till !
Jag har varit ordförande i 24 år och fyller många år i år så nu
har jag slutat TACK ALLA!
Sven Schill
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Trivselkvällar och barnpyssel
i hembygdsföreningen

I höst börjar Gårdsby hembygdsförening med trivselkvällar på hembygdsgården sista söndagen i
varje månad och alla är välkomna dit.
Text: Poul Kongstad

Några månader i höst och vår bjuder hembygdsföreningen
in till hembygdskvällar kl 17-19 på hembygdsgården Hoppet
några söndagar i höst och vår. När det blir för kallt är vi i
annan lokal, t.ex Hälgaryds skola.

Tematräffar

Vi träffas kring något intressant tema och har en person som
börjar att berätta. Därefter fikar vi, och pratar och berättar
tillsammans så länge vi har lust.
Våra ämnen i höst är:
•

29 september kl 17-19 (hembygdsgården): Jakt i gamla
tider Om hur man jagade förr, bl.a med fångstgropar och
klappjakt. Till Hoppet: avfart Yasjön från väg 23, grusväg
upp till hembygdsgården.

•

27 oktober kl 17-19 (hembygdsgården): “Om folktro i höstmörkret - bl.a hur botades krämpor förr”. Christer berättar
om olika slags folktro genom tiderna.

•

24 november kl 17-19 (Hälgaryds skola): “Varför ligger
vägen där den ligger? - om vägarna i vår trakt”. Filmvisning. Det finns mer än man kan tro omkring vägarna
omkring oss.

För barnen

Det kommer att bli pyssel för barn och föräldrar i höst också.
En lördag i oktober och närmare jul finns möjlighet att träffas
i hembygdsföreningen.
•

19 oktober kl 10-14 (drop-in) i Hantverkshuset, Gårdsby:
träff med enkla tygtryck och skapa trollsländor av pärlor/
knappar, för barn och deras föräldrar. Kostnad 50 kr/per
person.

•

30 november kl 10-12 i Hälgaryds skola: Välkommen att
umgås, fika och julpyssla tillsammans för barn och
föräldrar.

Hembygdsföreningen

Det finns gamla traditioner i hembygdsföreningen. Det har
börjat pratas om att kanske återuppta ljusstöpning på hembygdsgården Hoppet i vinter. En ny hembygdsbok är också
planerad och en kulturdag om stenmurar i oktober. Håll utkik
på www.gardsby.se/kalender.
Om någon undrar: bilden är på det gamla soldattorpet
Hoppet som finns på hembygdsgården och där finns även flera
ditflyttade byggnader från trakten. Det har blivit som en logo
för Gårdsby hembygdsförening och finns på alla hembygdsböckerna.
Se www.gardsby.se/hembygd.

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

Vem vet mest?
Är det någon som vet vad
detta är?

Du/ni som vet skriv till hembygd@gardsby.se och berätta

Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se
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Telefon 073-526 37 97
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EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2019
Datum

Tid

Plats

Aktivitet

Arrangör

Lör 19 okt

10.00-14.00

Hantverkshuset i
Gårdsby

Pyssel för barnen enkla tygtryck och skapa trollsländor av knappar/pärlor. För barn och deras föräldrar.
Kostnad 50 kr/pers.

H

Sön 27 okt

17.00-19.00

Hembygdsf. Hoppet vid
väg 23 avfart vid Yasjön

Om folktro i höstmörkret bl a hur botades krämpor
förr. Fika

H

Sön 24 nov

17.00-19.00

Häljaryds skola Avfart
S.Åreda från väg 23

Om vägar i vår trakt Varför ligger vägen där den
ligger filmvisning. Det finns mer än man kan tro omkring vägar omkring oss. Kom och lyssna och berätta.
Fika

H

Lör 30 nov

10.00-12.00

Häljaryds skola Avfart
S.Åreda från väg 23

Julpyssel för barn och föräldrar Kom och pyssla,
umgås och fika

H

Välkomna till våra trivselkvällar
och evenemang

