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           Redaktionens ruta 

 

Så kom den då äntligen, våren som vi väntat så inten-

sivt på i år. Valborgsmässoafton med elden i sjön 

gladdes vi åt.  Nu så är det redan midsommar och 

Skirö  har klätt sig i sin vackraste skrud. I detta num-

mer kan du läsa  om Målar-Kalle  i Sundslund och  

hans dotter Mathilda i Lövdal . Mathildas barnbarn 

har skänkt  några gamla antika saker från Skirö till  

bygdeföreningen,  vilket vi passar på att tacka för.  

Jag vill önska alla Skiröbor  

En Glad Midsommar och en  

Härlig Sommar !!! 

som givetvis aldrig kan vara bättre än i Skirö!  

Gunilla 

        

Manustopp Utkommer 

1 mars   10 mars 

1 juni   10 juni     

1 september  10 september 

1 december  10 december 

 

Medlemsavgiften i SSBF är: 

200:-/ enskild  300:-/familj 

bg. nr: 5623-5930 

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller 

aktiviteter eller annan verksamhet inom bygdeföre-

ningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

 

     Omslagsbild:  

     ”Jag binder av olvon en midsommarkrans….”  

      Foto: Gunilla Nordberg 



    

 

Lövdal 1910.  Från vä. Rudolf Hult 9 år. På sätet Gottlieb Hult 7 år            1912. Lekvagnen var en gåva från fam. Bråkenhielm på 

Längst fram Anna Hult 4 år.           Wallby. Fröken Louse hade lekt med den som barn. 

  

 

Gamla Sundslund. Huset finns inte kvar.       Familjen Hult på Lövdal byggt 1888 av finsnickare Gustaf Dahn. 

Gamla Sundslund var en liten grå stuga byggd på en bergknalle med vacker utsikt över 

Skirösjön. Dit flyttade Carl Johannisson och Lovisa Andersdotter när de gifte sig 1855. Mar-

ken tillhörde Skönberga gård, och den arrenderades, men stugan var deras egen. Carl kal-

las sockenmålare i kyrkboken men i folkmun blev det Målar-Kalle. Han reparerade även 

klockor och snickrade möbler. Hans specialitet var gungstolar, svarta med gulddekor, och 

många såldes till hemmen i bygden. Lovisa vävde för familjen men även på beställning. De 

fick flera barn. Av de fyra första överlevde endast en pojke. 1867 när pojken var 7 år, står 

han på en sten vid sjön och metar, halkar i vattnet och drunknar. De fick sedan en dotter 

Mathilda 1868 och Wilhelm 1872. Båda dessa kom att nå hög ålder. 

Mathilda gifte sig med Otto Hult, skomakare från Skirö Kåragård. De flyttar till Lövdal som 

låg ungefär där Skirö förskola ligger idag. De fick sju barn . Mathilda Hult var en av dem och 

hon levde i huset nästan till sin död 1954. 

Ann-Margret  Hult Tufvesson i Eksjö, barnbarn till Mathilda Hult, har skickat trevlig infor-

mation och historia om sin farmor Mathilda och släkten kring henne. Ann-Margret vill även 

skänka några gamla föremål, som ursprungligen kommer från Skirö, till SSBF. Bl.a en  

lekvagn, en cykel och en taffel.  



 KALENDERN 2013  

 Juni 

  19/6  Sophämtning I Skirö   

  29/6  kl. 18.00 Musikgudstjänst i Skirö kyrka 

            Arr: Alseda församling 

  29/6  kl 21-01 Fest på Ekbacken. Dans till Lasse Stefanz . 

      Arr. Skirö AIK 

 

    Juli 

   3/7  Sophämtning i Skirö  

   7/7  Kl. 18.00 Sommarmusik i Skirö kyrka 

     Arr:  Alseda församling, SSBF och  SPF 

  11/7 Grovsophämtning i Skirö, anmälan görs senast dagen innan hos 

    Ragn-Sells på tfn 0383-565800 

  17/7 Sophämtning i Skirö  

  28/7 kl. 18.00  Musikgudstjänst i Skirö kyrka 

           Arr: Alseda församling 

    

  

  

 

 SOMMARMUSIK 
 7 juli i Skirö kyrka kl. 18.00 

 

      Arr: Alseda församling, SSBF och SPF 



 KALENDERN 2013 

    Augusti 

 

       4/8  kl. 21.00-01.00  Fest på Ekbacken.  Lars.Kristerz, Cover funkers  

                 och  MOJ.   Arr: Skirö AIK  

     10/8  kl. 10.00  Bygdevandring kring Lorensnäs. Samling vid Skirögården 

               Arr: SSBF och SPF   

    14/8  Sophämtning i Skirö 

    14/8  KL. 19.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst på Sjöarp.  

               Tag med fikakorg. Inomhus vid regn. 

               Arr: Alseda församling och Skirö Missionsförsamling 

   15/8  Grovsophämtning i Skirö, anmälan görs senast dagen innan  

              hos Ragn-Sells på tfn 0383-565800 

    18/8  kl. 18.00  Gudstjänst i Skirö kyrka eller vid fontänen om vädret tillåter. 

               Arr: Alseda församling 

    28/8  kl. 21.00-01.00   Fest på Ekbacken . Wizex . Eva Eastwood. 

    28/8   Sophämtning i Skirö. 

         
     

 Metartävling   

 lördagen den 13 juli kl. 15.00 

 

  Kom och var med och tävla!  

  Du kan vinna fina priser från bengtssons 

  cykel o sport i korsberga.  

 

 Arr: SSBF med  Kennert Jonsson i spetsen. 



       Tillbygge av Boulestugan är i full gång. Här ses Arnold Ottosson och Kennerth  Jonsson som ser fram  

emot att  medlemmarna i Smålands Trädgårds Bouleklubb får lite bättre plats i stugan. 

  

Spela boule     

   Smålands Trädgårds Bouleklubb i Skirö 

   Våra banor och klubbstuga ligger nedanför kyrkan. 

      Alla får vara med ung som gammal. Kom med och provspela. 

       Vi spelar utomhus maj-sept. Måndagar 17-19 och lördagar 11-13  

    Smålands Trädgårds Bouleklubb 
    bygger till sin klubbstuga! 

 



    ANSLAGSTAVLAN 

     

Blommorna runt stenen! 

Aktuellt kring Skirögården! 

 

* Avloppsröret som varit trasigt är nu åtgärdat och samtliga 

toaletter och tömningshoar kan användas som vanligt. 

 

* Eftersom det blev svår ishalka runt skirögården i vintras 

sågs behovet av att ha sand nära till hands. En sandlåda 

står nu på gården för användning kommande vinter. Tack Åke! 

                         TACK! 
 Tack till  Janne Ek , barnen 

som sjöng och alla som hjälpte 

till  vid majelden, korv- 

grillningen och fyrverkerierna. 

 Tack till  Monica, Thomas, Mia 

o Stefan för arrangemanget 

RUNT BORDEN som blev succé 

även i år. 

 Tack till  Richard Haraldsson 

för allt engagemang i SSBF i 

många år. Lycka till på nya stäl-

let. 

Tack Helen och Stefan för  

arbetet med  fina vägglampor 

till Skirögården. 

Tack till alla er som stöder SSBF 

Vid bryggan i Skirö centrum finns en 

sten på gräsmattan . Runt stenen växer 

några perenner, vacker Stjärnflocka bl.a 

som behöver ansas rena från ogräs . Vi 

söker någon som tycker om blommor 

och som kan hjälpa oss att sköta om 

blommorna runt stenen så att det ser 

lite finare ut! Det är inget stort jobb 

men behöver göras! 

Ring Gunilla på 0702-127925 

eller maila frenillasbod@telia.com 



 

 

 

Till Dig som har glömt att betala in  

medlemsavgiften för 2013 och till Dig som gärna vill 

vara med och stödja Skirö Sockens Bygdeförening! 

Du är välkommen att  betala med inbetalningskort eller via internet 

till SSBF:s  bg. 5623-5930 

Betalning från utlandet:        

IBAN SE 4980 0008 4053 3338 7054 07 

BIC    SWEDSESS 

Medlemsavgiften för 2013 är 300:-/ familj 

 = 2  pers.el fler, och 200:-/enskild. 

Båtplatsavgift vid bryggan 500:-/år   

Sommarbuffé 
I sommar har restaurangen öppet från 
den 24 juni-11 augusti mellan kl. 18-22. 

Välkomna till Wallby Säteri! 

 www.wallby.se 

Frenillas Bod & Café 
ÖPPETTIDER I SOMMAR: 

Onsd-sönd 11-18 

 

www.frenillasbod.se  
Midsommarveckan semesterstängt! 


