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           REDAKTIONENS RUTA 

 

Jag säger bara, vilken sommar!!! Sköna varma dagar 

som vi kan bära med oss i vinter. Nu är det tid att 

skörda av det som har växt och frodats  i trädgårdar, 

skogar och på åkrar och sen krypa in i husen och 

tillaga,  safta , sylta, elda och mysa. 

I detta nummer  får vi lära känna Britt-Marie och Joe 

som nu, när de gått i pension, vill ägna sig åt  sina djur 

och ta vara på det som de odlat och även starta en liten 

verksamhet med egna produkter från bina, fåren  och 

grönsakerna.   

I november  har Smålands kulturfestival arrangerat 

en teaterföreställning  med middag på Wallby.  

Romeo&Juliakören och Näverlundadalens teaterför-

ening medverkar. Njut av hösten, det gör jag! 

                    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:  

     Britt-Marie och Joe Fucik i Loaklev, Skirö. 

     Foto: Gunilla Nordberg 



Lär känna våra bybor!  
Av Gunilla Nordberg  

 

 

 

 

Nu har jag hittat lustgården i Skirö. Den ligger högt över sjön och åkrarna, i Loaklev 

med milsvid utsikt över nejden. Loaklev lustgård kallar de den. Det är Britt-Marie och Joe Fucik jag besö-

ker i deras lilla röda stuga med den fascinerande utsikten. Tittar man noga ser man Lemnhults kyrktorn 

och alla de nya vindkraftssnurrorna som viftar bland grantopparna långt borta. 

Britt-Marie är född 1947 på Södermalm i Stockholm och när hon var sjutton år bestämde hon sig för att 

sticka till Frankrike på sommarlovet för att bättra på sin franska. Några franska killar skulle hon inte titta 

åt, de tyckte hon inte verkade lockande. På stranden vid havet var det ett gäng franska grabbar som hade 

kul och strandraggade lite och gärna spanande efter svenska tjejer. Joe däremot, tänkte att någon svensk 

tjej ville han inte ha, utan det skulle vara en fransyska i så fall. På Britt-Maries andra dag i Frankrike möter 

hon Joe på stranden och båda blir blixtförälskade. Joe är också född 1947 men i Tjeckoslovakien. Hans 

mamma var spanjorska och pappan var tjeck. De träffades i Tyskland under andra världskriget, men ham-

nade sedan i Södra Frankrike, där Joe växte upp.  

Britt-Marie och Joe höll kontakten via brev och när hon gick sista året på gymnasiet flyttade han till Sve-

rige och fick jobb på LM Eriksson. De gifte sig och hon följde med honom hem till Frankrike, där de bo-

satte sig i Biarritz. Fyra barn kom i rask följd. David f. 1968 är nu möbelkonservator på Södermalm i Stock-

holm. Daniel f. 1971 är biolog i Strängnäs på Fazer läkemedelsföretag. Diane f. 1972 är polis i Stockholm 

och sist Helene f. 1974, ekonom i Stockholm. 

Britt-Marie och Joe har alltid gillat djur och där de bodde i Frankrike hade de höns, kaniner, duvor, ankor, 

hundar och katter. Efter tio år beslöt de att flytta till Sverige och kom då till Britt-Maries föräldrahem där 

de kunde bygga sig ett eget hus.  Barnen kunde ingen svenska, så de började på helfranska skolan, Lycée 

Saint-Louis.  Joe fick också jobb på skolan som lärare i slöjd, gymnastik och NO-ämnen. Senare pluggade 

han till studievägledare och arbetade även på arbetsförmedlingen. 

Britt-Marie gick lärarhögskolan och blev gymnasielärare i svenska och franska. 

När barnen sedan var utflugna fick de av en lycklig slump, säger Britt-Marie, veta att gården de nu bor på i 

Loaklev var till salu. Det var Skiröparet Adele och Herman Ståhlgrens fyra barn som sålde huset till dem 

1977. Joe blev anställd på arbetsförmedlingen i Eksjö och sedan på Komvux i Vetlanda. Britt-Marie fick 

tjänst på gymnasiet i Vetlanda. 

Sedan ett år tillbaka är de nu pensionärer och njuter i fulla drag av att få ägna sig åt sina djur och sitt od-

lande på heltid. Här finns massor med bin, man hör hur de surrar bland blommorna i trädgården. De har 

två islandshästar, Kappi och Hringur. Massor med får, två vallhundar, Tanja och Ella, två katter, myskan-

kor, ölandsgäss, gotlandskaniner och höns som ger fina ägg. De odlar en mängd grönsaker och vackra 

blommor och det blir underbara marmelader, supergoda dressingar och finfin honung. Det har hunnit bli 

11 barnbarn också och en av dem svarade på förfrågan vad han ville ha i födelsedagspresent: ”Farfar Joes 

dressing”, så nu heter den så och säljer som smör i solsken. Britt-Maries rödbetsmarmelad blir man glad 

av att få smaka också. 

Deras produkter kan man nu köpa i en nyinredd liten gårdsbutik som öppnas när det kommer besök eller 

efter förfrågan per telefon. Fasta öppettider kommer det att bli så småningom. Vackra, mjuka fårskinn 

hittar man där också. Gården, trädgården, djuren, utsikten, smakupplevelsen och det trevliga paret, allt-

sammans gör att man känner att man besökt en riktig lustgård, LOAKLEV LUSTGÅRD. 



 KALENDERN 2013  

 September 
  12/9 Alpha information Kvillsfors missionkyrka. Arr: Skirö   

     Missions förs. 
  15/9  kl. 14.00 Gudstjänst i Skirö kyrka 
  15/9 kl.15.00 Kyrkoval I Skirögården.  
  18/9 Resa till Västergötland. Besök på Åsle tå, Cecarstugan, Falköpings ost        
     m.m. Avfärd Skirögården 07.15. Anmälan tel. 465080  Arr: SPF  
   22/9 kl. 18.00 Gudstjänst i Skirö kyrka 
   25/9 Sophämtning I Skirö  
   25/9  kl. 10.00  Vandring i Illharjen, Vetlanda. Samling vid Skirögården 
              för avfärd. Arr: SPF 

  Oktober 
   2/10  kl. 10.00 Vandring i St. Hagalund, Tolja-Vandringsleden-Lindås. Samling      
  vid Skirögården för avfärd. Arr: SPF 
   9/10 Sophämtning i Skirö. 
   9/10  kl.15.00 Skirögården. SPF:s månadsmöte. ”Där Amerika delar sig” 
              Birgitta Sigfridsson visar bilder och berättar. 
  10/10  Grovsophämtning i Skirö, anmälan görs senast dagen innan hos 
           Ragn-Sells på tfn 0383-565800 
  13 /10 kl 11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. 
  16/10  kl.10.00 avfärd från Skirögården. Vandring i Ädelfors kl.10.10 –  
               Fågellund-Höjden-Godanstorp-Bruksgården. Arr: SPF 
  20/10 kl. 18.00  Gudstjänst i Skirö kyrka 
  23/10 Sophämtning i Skirö  
  23/10  kl. 10.00 Vandring Skirögården-Kåragården-Hagaberg-Wallby. 
                Arr: SPF 
  30/10 kl. 15.00  Skirögården. SPF:s månadsmöte. Modevisning.  

 
VARJE VECKA:  
Måndagar: Bouleklubben tränar maj-sept 17.00-19.00 i Skirö  och 
okt-april 16.00-18.00 i Vetlanda. Arr: Smålands Trädgårds Bouleklubb 
Fredagar: Bastubad i Skirögården. Damer kl 18.00, herrar kl 19.00. Arr: SSBF. 



 KALENDERN 2013 
 November 
  2/11 kl. 19.00  Minnesgudstjänst i Skirö kyrka. 

    3/11  kl 19.00 Gudstjänst Millebo  missionshus 

    6/11 kl.10.00 Samling vid Skirögården. Vandring från Kvillsfors, Bergudden     

       kl.10.15 –Tureforsdammen. Arr: SPF 

    6/11 kl.  Sophämtning i Skirö 

  13/11 kl.10.00 Samling vid Skirögården.  

              Vandring från Ökna, Petersberg 10.30--Kvarnamo. Arr: SPF 

  14/11  Grovsophämtning i Skirö, anmälan görs senast dagen innan  

              hos Ragn-Sells på tfn 0383-565800 

   17/11 kl. 18.00  Gudstjänst i Skirögårdens kapell. 

   20/11 kl. 15.00 Bergudden.Kvillsfors. Litterär och musikalisk afton. 

               Årets nobelpristagare presenteras.  Musik av oktetten. Arr: SPF 

   20/11 Sophämtning i Skirö. 

   27/11 kl.10.00 Samling vid Skirögården. Vandring från  Smackasmedjan     

  kl.10.10 -Penan-Byestad-Loaklevsvägen. Arr: SPF 

   30/11 kl 18.30 Missionauktion Millebo missionshus .   

    December 
  4/12 kl.10.00 Samling vid Skirögården.  

              Vandring från Skirögården-Skiröbyn-Byestad-Loaklevsvägen 

              Kaffe hos Ylva och Bengt. Arr: SPF 

     4/12  Sophämtning i Skirö 

    11/12 Julfest med julbord i Skirögården. Arr: SPF 

    11/12 Grovsophämtning i Skirö 

 

         
     



Bygdevandring  av Karleric Eiderbrant 
Lördagen den 10 augusti  gjorde ett 30-tal Skiröbor besök på Lorensnäsunder Peder Bråkenhielms ledning. 

Där berättade ägaren till Lorensnäs med Sjöholmen, syskonen Gunnel Niklasson och Torbjörn Wirsenius 
om fastigheten. Här har under gångna tider många människor bott och verkat. Särkilt nämndes Dr. Önne, 
som var läkare på Vetlanda sjukstuga. Han fann miljön på Lorensnäs vid Saljens strand så värdefull, att 
han där ville bygga ett vårdhem för att rehabilitera människor. 

Han anlade en fin trädgård och planterade en mängd fruktträd, som man än idag kan se spår av. Tyvärr 
avled dr. Önne,1944,  innan huset blev färdigt och idag finns endast rester av grunden kvar. Vandringen 
gick också till Saljens utlopp i Skärvete ån, där Saljen är uppdämd och regleras för att vara vattenreservoar 
för kraftbolagen. Fallhöjden i detta sjösystem från Övrasjön, Skirösjön och Saljen ned till Gårdvedaån och 
vidare till Emån är sammanlagd 46 meter.                                                                                                         
Även Uhrs vagnbod besöktes. Det är mycket stora stenblock som naturen rest på ett sådant sätt att de 
bildar en ”minibod”. Här har många under tidernas lopp sökt skydd, men framförallt har scoutgrupper 
funnit terrängen spännande och haft många grillaftnar i ”boden”. Härintill  hade korpral Uhr sitt sol-
dattorp i mitten av 1800-talet.Vandringen avslutades med en skön kaffestund vid Saljens strand i det 
vackra sommarvädret. 

RAPPORT från Niklas Johansson på Länsstyrelsen  
Projektet med insådd av vägkanter har varit både vin och vatten. De näringsrikaste avsnitten har växt igen 

förvånansvärt snabbt, troligen som ett resultat av den regniga sommaren i fjol. På några ställen har det 

dock kommit att utvecklas en fin torrängsflora som blommat fint under säsongen. Vi har också testat att 

slå av vägkanterna senare än vanligt för att tillåta blommorna att blomma vilket varit mycket tydligt när 

det gäller den lilla vägen mellan Repperda och igenom Skirö så det blir nog något som kommer att fort-

sätta. 

Turism i Skirö  av Karlric Eiderbrant 

Även i år har många föreningar gjort bussutfärder till Höglandet och Emådalen. En av höjd-
punkterna har besöket i Skirö med socknens vackra natur varit. Kyrkan och Frenillas Bod 
har besökts. I Skirögården har grupperna druckit kaffe, som Steens i  Kvillsfors serverat och 
musikunderhållning getts och Skirös historia berättats. Därefter har färden gått vidare till 
Mineralmuséet och guldvaskningen i Ädelfors , Levanders och tomteverkstaden i Alseda. I 
de flesta fall har färden gått längs Emån, vars betydelse genom åren belysts och Kungs-
brons historia m.m har berättats. Föreningarna i år har kommit från Östergötland, Borg-
hamn, Hogstad, Vadstena och Åtvidaberg men även från Småland som Jönköping och Glad-
hammar. 



    ANSLAGSTAVLAN 

     

  Välkommen Ruben! 
   GRATTIS till nyblivna  

     föräldrarna på Rudu!  

Gammalt material om Skirö! 

 * I Skirögården finns en hel del pärmar med dokumentation och  

  foton från Skirö. Detta material skulle behöva gås igenom för att se                   

vad man kan göra med det. 

 * Är du intresserad av att leda eller ingå i en arbetsgrupp som jobbar 

med detta under ett antal kvällar i höst? 

 * Hör av dig till  Gunilla på tel:0702-127925 eller 

 maila : frenillasbod@telia.com 

     TACK! 
TACK  Inga och Ann för att ni åtog 

er att sköta om blommorna runt 

stenen vid bryggan! 

TACK  Rickard och Eksgrabbarna för  

att ni skött gräsklippningen runt 

Skirögården, bryggan och badet. 

TACK  till er som bakade till som-

markonserten. 

TACK till alla som stöder och jobbar 

för SSBF på olika sätt! 

         Skirö, Skirö du är bäSt i teSt. 

                    Skirö, Skirö Här Så är det FeSt. 

                       Skirö, Skirö dig Vi gillar meSt 

                              Skirö, Skirö du är allra bäSt! 



 

                                                                                 

 Vi har nu a ntligen fa tt mö jlighet att skicka va ra lamm till ett litet 
 lökalt slakteri. Da rmed kan vi fra n öch med i hö st leverera   
 kö ttla dör med halvt eller helt lamm, styckat eller östyckat. 
 Vi har a ven smygö ppnat va r lilla ga rdsbutik da r vi sa ljer hönung, 
 lammskinn samt lite marmelader öch inla ggningar.              
 Fö r mer införmatiön ring  0730 672676 
 Britt-Marie öch Jöe Fucik 
 

 

TRÄKORSET PÅ WALLBY SÄTERI– NU BOKNINGSBART! 

 Wallby gästas under Smålands Kulturfestival av välkända och uppskattade  

Romeo & Juliakören från Dramaten i Stockholm. I en specialföreställning tillägnad Wallbys 

historia ledsagas du av säteriets historiska personer och får på ett levande och spännande sätt 

uppleva den tid som flytt. Medverkar gör även ett antal av teaterföreningen Näverlundadalens 

ungdomar, som just nu får sin fortbildning av Romeo & Juliakörens skådespelare. 

Wallby erbjuder både lunch och middagsföreställning den 1 och 2 november. 

Vi rekommenderar kläder efter väder, då delar av föreställningen äger rum utomhus! 

Läs mer och boka biljett via wallby.se 

http://www.wallby.se/upplevelser/trakorset-pa-wallby-sateri/

