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REDAKTIONENS RUTA  

 

I detta nummer: 

* möter du Åke Thelander  

   som bott i Skirö hela sitt liv.                                       

* hittar du vad som händer i Skirö i mitten. 

* läser du om sommarens aktiviteter.  

****************** 

I sommar fick Skirö mycket fokus på sig 

med utnämningar som Jönköpings läns na-

turpärla av WWF,  Wallby för mycket bra 

hotell och Frenillas bod blev White guide 

café. Det är bara att glädjas att det riktas 

lite ljus över oss på landsbygden. 

Önskar er alla en härlig höst. 

Gunilla   

  

       Manusstopp   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 

 

 

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller 

aktiviteter eller annnan verksamhet inom bygdeför-

eningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till SKIRÖNYCKELN lämnas på papper, 

usb eller via e-mail: frenillasbod@telia.com 

Omslagsbild: Vy över Skirösjön från Ekholmen. 

Foto: Gunillla Nordberg 



Lär känna våra bybor   

Intervju med  Åke Thelander 

av Gunilla Nordberg 

Uppe vid Ännagården i Tolja möter jag Åke.  

Varje dag åker han upp och tittar till huset som han äger.  

Han sitter kvar i sin bil och sticker ut nyckeln till huset  

med orden. ” Du får gå in själv och titta för mina ben är 

inte så bra längre. ” Jag har nämligen fått löfte av honom att fotografera den fina timmerstocken som här-

rör från Skirös gamla kyrka. Stocken togs tillvara när man rev den gamla kyrkan och bönderna som hjälpt 

till att köra sten till nya kyrkan tog vara på det gamla timret. Här sitter den infälld i en vägg i en garderob. 

Jag är häpen över att hitta den fina stocken så välbevarad och med vacker påmålad skrift med ett bibel-

ord.   

Åke är född och uppväxt i Skirö. Hans farfar var född i Voxtorp i Skåne och farmor i Bergunda församling i 

Kronobergs län. De tog sig så småningom till Skirö där de köpte Tolja Norregård. De hade fem barn varav 

deras äldste son Irenes Thelander gifte sig med Edit Maria f.  Kjellgren 1925. Edit var född i Alseda men 

hennes föräldrar Lovisa och Edvard Kjellgren flyttade först till Östra Skirö Bäckagård, där fadern var 

rättare och senare till Tolja Månsgård. Åkes föräldrar, Irenes och Edit, arrenderade sedan Tolja Norregård 

då Irenes föräldrar hade flyttat därifrån.   

1926 föddes Åke. Sju år senare,  samma år som han började skolan,  fick han en lillebror med namnet  

Bengt.  Greta Nicander-Hellqvist var småskollärarinna och kantor Nils Göteling var folkskollärare i Skirö 

skola på den tiden. ”Vi spelade mycket bandy under tonårstiden” säger Åke. Vi mötte Millebograbbarna 

på Övrasjöisen. Han berättar också att han kände min pappa och att de idrottade tillsammans. Redan 

1956 dog Åkes mor endast 60 år gammal men fadern levde till 1977. Åke hjälpte sin far med gården och 

de hade mjölkkor men 1970 fick de för sig att de skulle börja med fårskötsel istället. De sålde korna och 

köpte in Gotlandsfår.   

Åke hade träffat en kvinna som hette Elna och 1973 gifte de sig och Elna flyttade hem till Åke i hans för-

äldrahem i Tolja. De arbetade tillsammans med fåren och skötseln av gården och efter ett tag hade de 

100 tackor och 100 lamm att sköta om. När de skulle flyttas till annan betesmark kunde man få se dem i 

”Linnalia”, backen där Frenillas bod ligger idag, och fåren fyllde hela backen.  

Det var en rolig och intressant tid med fårskötseln tycker Åke. De fick fara till Jönköping med jämna mel-

lanrum för bedömning av fåren och det gick alltid bra. De sålde tackor och lamm och folk kom från olika 

platser och köpte får av Åke och Elna. En dag kom en man från Stenberga och köpte 10 tackor. Det visade 

sig sedan ha varit den beryktade Stenbergapyromanen. När Åke fick veta att pyromanen tänt på ladugår-

den, där fåren vistades, så blev han riktigt bedrövad. Åren gick och så småningom kände de att de inte 

orkade arbeta med fåren längre utan 1998 sålde de dem tillbaka till Gotland. Nu har Åke hunnit bli 89 år 

och Elna 92 . De bor mitt byn, bakom gamla ålderdomshemmet. Så gott som varje dag kan man se Åke ta 

en promenad, med sin rullator som stöd, ner mot Skirösjön. Där kan man stanna till och få en pratstund 

med honom. Han hör inte så bra längre men  minnet är det inget fel på.  

 



KALENDERN 2015     
September 

12/9  kl. 10.00 Bygdevandring på Wallby. Samling vid Wallby  Arr: SPF och SSBF 
15/9  Sophämtning i Skirö. 
16/9  kl. 15.00 Café-eftermiddag. Bergsvartetten underhåller i Skirögården .  Arr: SPF 
21/9  Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
23/9  kl. 10.00 Vandring Möcklarp-Lillarp . Lätt promenad 7 km.  Arr: SPF 
27/9  kl 19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Laveson Arr. Skirö missionsförs. 
28/9 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
29/9  Sophämtning i Skirö.  
30/9  Kl. 10.00 Vandring Millebo-Löneberg-Penan. Arr: SPF 
  

Oktober 
   3/10 kl 10.00 HÖSTSTÄDNING av Skirögården , inne och ute. Kom och var med och gör en insats. 
   7/10 kl 10.00 Vandring Skuruberg, Övlandehult.  Lite svårare promenad i ravinen. 
             Britt-Marie bjuder på fika.  Arr:  SPF   
 13/10 Sophämtning i Skirö. 
 14/10 kl 10.00 Vandring Hällaryds kanal.  Arr: SPF 
 19/10 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  
 27/10 Sophämtning i Skirö. 
 27/10 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
 28/10 kl 10.00 Vandring Illharjen , Vetlanda  Arr: SPF 
  

 Hej alla Skiröbor! 
   
  Dags för höststädning  i vår Skirögård! 

 

    Vi tar ett gemensamt städtag inne och  

    ute, så ta med en fikakorg och kom! 

 

    Lördagen den 3 oktober kl. 10.00-14.00 
     
 



KALENDERN 2015 

November   
   4/11 kl. 10.00 Vandring i Tälläng. Tag med korv för grillning! Arr: SPF  

   7/11 Från kl. 19.00 PUB-kväll i Skirögården. Cornelis van Son underhåller. Arr. SSBF 

   9/11 kl.11.00   gudstjänst i Millebo missionshus. Tomas Laveson Arr. Skirö Missionsförs. 

 10/11 Sophämtning i Skirö 

 11/11 kl. 10.00  Vandringi Ädelfors. Arr: SPF 

 16/11 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  

 21/11 kl.18.00   Missionsauktion i Millebo missionshus. Auktionist Lars Brihall. Arr. Skirö Missionsförs. 

 24/11 Sophämtning i Skirö 

 24/11 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 

 25/11 kl. 10.00 Vandring  Skirö-Loaklev. Ylva bjuder på kaffe. Arr: SPF 

 29/11 kl. 17.00  Granen tänds i Skirö centrum.  Det bjuds på glögg och pepparkakor. Arr. SSBF 

 December 
   8/12 Sophämtning i Skirö 

 14/12 Bokbussen kommer till Skirö förskola 15.15-15.45 Skirö, g:a affären 16.00-16.45  

 20/12 kl. 15.00 Julkaffe i Skirögården. SSBF bjuder föreningens medlemmar på kaffe och dopp .  

             Under lättsamma former önskar vi varandra en God Jul och har en julklappsutdelning i form av          

    ett lotteri. 

  VARJE VECKA:    
                
Måndagar 
Boule träning    
Sept. kl. 17.00 i Skirö 
Fr. o. m 5 okt i Vetlanda kl. 16.00 
 
Torsdagar 
Boule skytteträning  
Sept. kl. 17.00 i Skirö 
 
Onsdagar 
Friskis och Svettis i Nye kl. 19.00  
 
Fritidsverksamhet i Skirögården för  barn  
kl. 17.00-19.00 
Arr. Alseda församling med Patricia 
 
 
 
 
 

 
Lördagar 
Boule träning 
Sept. 10.00-12.00 i Skirö 

 
Lättgympa 
Uppvärmning, styrka/kondition utan hopp 
/rörlighet och stretchövningar 
kl. 10.00 12 sept-5 dec 
Sporthallen i Kvillsfors 
Välkoomna! 
 
Bada bastu 
Du som vill bada bastu 
kan boka när det passar dig 
Ring, sms:a eller maila frenillasbod@telia.com 
070-2127925 och kolla om det är ledigt. 



 

  

Vid årets metartävling som gick av stapeln den 11 juli fanns 34 perso-

ner på plats för att tävla. Vädret var fint och tre finalister kunde 

kamma hem priserna. Vinnare blev Margit Jonsson. På andra plats,  

Stefan Haraldsson och trea kom Kennert Jonsson. Man får 10 poäng per 

fisk och 1 poäng per gram av fiskens vikt. SSBF:s grill var tänd och 

man kunde grilla medhavd korv och idka fin gemenskap. 

 

 

                SOMMARAKTIVITETER 

Runt borden i Skirö 
Den 8 augusti var det så äntligen dags. 43 glada och förväntansfulla 
skiröbor deltog i årets fest. Vi som var med fick stifta nya bekantskap-
er och träffa gamla vänner. För en del blev det en del motion. Vad sägs 
om förrätt i Gölberga, varmrätt i Sjöarp och efterrätt i Tolja! Det blev 
några kilometer till cykel. Skirö är som bekant en vidsträckt by och 
det är långt mellan östra och västra delen. Kvällen avslutades med 
mingel med mycket prat och skratt i Skirögården och alla var överens 
om att om två år gör vi om det här! 



 ANSLAGSTAVLAN 

 

Bli medlem i  facebookgruppen  

”Vi som gillar Skirö, Smålands trädgård ”   

om du är intresserad av  Skirös historia och även det  

som händer idag.   

     Jakt sökes i Skirö med omnejd 
    Rådjursjakt (Bockjakt) och jakt på vildsvin. 

       Från 10 till 100 hektar.  Lars Krag Tel:+45 20283694 
 

  

 

                Trubaduren  

      Cornelis van Son  
     kommer till Skirögården  

           och underhåller vid  

              PUB-afton 

       Lörd. 7 nov.  

      från kl. 19.00 

            

  JULGRAN 

Det är vackert när vår gran, vid sjön i Skirö, strålar 

med sina ljus i vintertid. 

Du som är markägare och kan tänka dig att 

skänka/”låna ut” årets gran får gärna höra av dig till 

styrelsen. 

Som traditionen bjuder tänds granen första Advent  

kl 17:00 och det bjuds på glögg och pepparkakor.  



 

 

 
 
 
   

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Skiröområdet blev utvalt till Jönköpings läns 

skyddsvärda pärla. Vi som bor här kan ju bara  

instämma i att det var rätt val, eller hur? 

             Foto: Kjell Israelsson 

Svenska Pärlor var WWFs sommarkampanj som lyfte fram behovet av att 
den svenska naturen – skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vatten-
drag och hav behöver bättre skydd. Sverige har idag bara skyddat cirka 14 
av 20 procent av den yta på land som vi har lovat till år 2020. Enligt Natur-
vårdsverkets fördjupade utvärdering 2015 når vi dessutom bara två av 
sexton miljökvalitetsmål. 
  
Under våren och sommaren 2015 röstade allmänheten fram 21  

extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län. 

Detta är platser med en fantastisk natur och stor betydelse för naturupple-

velser, men med många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. 


