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  REDAKTIONENS RUTA  
    

   Nu väntar åtminstone jag på  

   våren mer än någonsin.  

   Sol och värme är vad vi behöver. 

 

    I detta nummer: 

*  Fiskeäventyr i Saljeån 

*  Presenterar vi 

    Rose-Marie och Kjell Israelsson 

*  Hittar du vad som händer i Skirö.  

*  Barnens träd planteras i Skirö 

   Med önskan om en fin vår!  

  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@gmail.com 

Omslagsbild:  

Utsikt över Skirösjön från Sundslund 

Foto: Kjell Israelsson 

tel:+46736535367


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

Ett fiskeäventyr  

i Saljeån för  

längesen. 
 

 

 

 

 

 

 

När ja va åtta år feck ja fulja mä mia brör å lägga långrev i Saljen. Min ene bror va tie å 

den annre femtan. Han hade en kamrat mä sä. Vi geck te ett ställe sôm hetade Lorensnäs. 

Där låna vi en båt, men ja å min ene bror feck inte fulja mä.  

När de ble kväller geck vi å la ôss i e laa sôm va hö i. Sen sômna vi. 

 

I dajninga geck di två store å sulle ta ôpp revera. Rätt va de va kum de en kar å la sä rakt 

på mä. De va en feskare sôm hade vatt ute å nattfeskat. Då ga ja nôra ljud ifrå mä. Feskan 

sprang ôpp och skrek: ” Här ä villkatter älla orma.”  

Då vakna ja. Så to  han  e räfsa å rev i höt. Där lå ja å glodde.  

Då fråjade han: ” Var är du ifrå?” 

 ” Ja ä ifrå Skire ju, ja. Sen la han sä i höt å sômna öjenblecklien. Då ste vi ôpp. Feskan 

hade möe mä mat sôm han hade lagt på e planka. Vi feck kon på maten å åt ôpp var eveli 

smul. 

 

Sen geck vi ner te sjön. Där sto en båt mä nät i å en stor kôrg full mä braxen.  Då kum bror 

min å hanses kamrat ifrå sjön. Di hade tat ôpp revera men fått dålit mä fesk. När di kum i 

lann å feck si all fesken i nattfeskans båt, sa kamraten:” Här va gôtt ôm fesk. Då sa vi föse 

ôss” Han to en sju, åtta stora braxna.  

Så geck vi hemôt . Då sulle vi gå över e å, sôm heter Salje. Där va tri ålakister. Vi geck ôpp 

på taket på kistera. I den ena lå tri stora åla.  

Då sa di te mä: ” Gå in i kista å ta åla, så sa du få tie öre.”   

 

Ja krup in. Strömmen kasta mä ända in i ännen på kista. När ja ätter stott besvär fått åla i 

en säck, knut ja ett snöre ôm säcken. Så sulle ja krypa ur kista. Så fott ja reste mä, dro 

strömmen mä tebaks. Te slut krup ja ôpp ve stämmet å stack hännera utaför å feck taj i en 

sten å krup ôpp.  

Då sa ja:” De va nätt att ja kum ôpp”  

” Å sa bror min, då hade vi slajet å hela taket å tajet dän dä.”  

Men ja feck inte ett öre för mia besvär. 



 KALENDERN 2017     
  Mars 
         
         6/3  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30 11/12                         
      14/3  Sophämtning i Skirö. 
      15/3 kl. 15.00 En segeltur till Medlehavet:.   
                Lars Dahlström visar bilder från en tur genom Europas kanaler. Arr: SPF 
      27/3 Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
      28/3  Sophämtning i Skirö. 

     April  

       3/4  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30   
       9/4  kl. 10.00 Mässa i Skirögårdens kapell. A. Rudvall, M Palmgren. Barnkören och konfirmander.                          
     11/4  Sophämtning i Skirö. 
     12/4  kl. 13.00  SPS:s PÅSKFEST 
     17/4  kl. 16.00 Ekumenisk Emmausvandring mellan Karintorp och Millebo . Fikapaus i Sjöarp.  
                Medtag fikakorg. Reflexvästar utlånas. Återfärd till bilarna ordnas efter gudstjänsten. 
     17/4 kl. 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i  Millebo missionhus . 
     25/4  Sophämtning i Skirö. 
     20/4  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 

     30/4  Kl. 21.00 Valborgsmässofirande. Majeld i sjön. Sång, korv grillning, o fyrverkeri. 

 

 Smålands Trädgårds 

 Bouleklubb 

 

  Måndagar 
  Boule träning    

   Mars-april i Vetlanda  

   kl. 16.00-18.00  

   Maj sept i Skirö  

   kl. 17.00-19.00 

 

   Torsdagar 

   Boule  Skytteträning  

   Maj-sept i Skirö  

   kl. 17.00 
 

  Lördagar 

   Boule träning  

   Maj-sept i Skirö 

   kl. 10.00-12.00 

 

   Bada bastu 
   Du som vill bada bastu 

     kan boka när det passar dig 

     Pris: 30:-/person 

     Ring, sms:a eller maila: 

     frenillasbod@gmail.com 

     070-2127925 och kolla om det är ledigt. 

    

  

 

 

 

 

 

Glad 

Påsk 

 

 



 KALENDERN 2017     
 Maj 
        
 

       7/5  kl. 18.00 Gudstjänst  i  Skirö kyrka.  C  Rudvall , L Ståhl Andersson 
       9/5  Sophämtning i Skirö 
     15/5  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
     29/5  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00 
     23/5 Sophämtning i Skirö 
     29-31/5  Sommarsresa till Bornholm . Anmälan senast 29 mars.  Arr: SPF  
     

     Juni   5/5 kl. 17.00 Barnavslutning i Skirö kyrka A Rudvall, M Palmgren, P Claesson              
        6/6 kl. 15.00  Städning och trevlig samvaro på badplatsen vid Överasjön. Tag med fikakorg. 

Har du möjlighet att komma 
och hjälpa oss med att 
snygga till på Övrasjöns  
badplats inför årets säsong.  
 
Vi träffas: 

kl 15.00 den 6 juni  
och tar ett gemensamt tag.       
Var och en tar med sin fika-
korg så får vi lite trevlig  
samvaro också!  

Valborgsmässoafton 

            Kl . 21.00  

 

 var med och hälsa  

 våren välkommen  

 vid bryggan i  

 Skirö centrum. 

 

 Majeld på sjön,  

 vårsånger och  

 korvgrillning. 

 

 Arr: SSBF 



  

Mars månad och vintern är tillbaka i Skirö med 15 cm snö men med en strålande varm sol som tar på 

snötäcket och värmer kinden. Jag är på väg till min syssling Kjell och hans fru Rose-Marie för att ta reda på 

om de överlevt vintern i Skirö. De har nämligen provbott här vintern som varit. De har lånat ut sitt hus i 

Bäckseda till sin dotter Malin med familj som väntar på att börja bygga sig ett eget hus. 

Kjell är född i Kvillsfors 1947 och hans föräldrar Doris och Henry Israelsson bodde på övervåningen i samma 

hus som Kjells farfar och farmor. Pappa Henry var snickare och farfar var fotografen Ragnar Israelsson. Kjell 

säger att han närapå är född i ett mörkrum. Han kan nämligen minnas, att när han vaknade på morgnarna så 

hörde han ofta ljudet av fotovätska som hälldes i slasken i mörkrummet på andra sidan väggen. Kjell gick i 

skolan i Kvillfors och när det var dags att prya föll det sig naturligt att göra det hos en fotograf. Det blev hos 

Bernt Nordlund i Vetlanda. Där fick han sedan jobb som lärling och fick lära sig yrket från grunden. Lite hade 

han ju redan snappat upp hemma i Kvill hos farfar.   

 

Rose-Marie är född i Höreda där hennes föräldrar Eskil och Ingrid Jonsson bodde då. Men redan innan hon 

fyllt ett år flyttade de till Lasarettsgatan i Vetlanda och hennes far arbetade på EOL. Efter skolan flyttade hon 

till Göteborg och utbildade sig till laboratorieassistent. Numera heter det BMA/Biomedicinsk analytiker.  

Kjell och Rose-Marie hade setts utanför bion i Kvillsfors en kväll och när Kjell sedan fick syn på den vackra 

Rose-Marie vid Olles korvkiosk i Vetlanda en dag, tog han mod till sig och frågade om hon kunde tänka sig 

att vara fotomodell för honom. Han fick låna ateljén av Nordlund och det blev riktigt fina svartvita porträtt 

av den snygga tjejen. Så inleddes deras relation som hållit i sig ett helt långt liv. 

 

Det finns  en musikalisk ådra hos Kjell och han  höll på mycket med musik i ungdomens dar. Han var sångare  

i Pete Gadh Set samt i Happenings där Lena Philipssons föräldrar Kerstin och Göran var med. De uppträdde 

bl.a. på  klubbar i Göteborg. Kerstins pappa var från Skirö och hette Erik Fransson. 

Efter avslutad militärtjänst vid InfSS i Kvarn utanför Linköping flyttade Kjell till Oskarshamn där han arbetade 

i en fotoateljé och dessutom tog mycket foton för kärnkraftverket. Något år senare sökte han sig till Göte-

borg där Rose-Marie studerade och de flyttade ihop. 1975 gifte de sig i Tuve kyrka där de också köpt ett hus. 

Sonen Martin föddes 1976, han driver numera snickerifirman Njudungs Snickerier i Malmö.  

Kjell jobbade åt fotofirma Jan Olsson och det blev många reklamuppdrag för  arkitektur och möbler. Rose-

Marie fick jobb på Sahlgrenska, sedan på barnsjukhuset på Östra och sist på Lillhagen. 

 

Lär känna våra bybor! 
I denna serie presenterar vi  

någon som bor  

eller har bott i Skirö. 

 

Rose-Marie och Kjell Israelsson  

bor i Skirö  på sommaren men har  

nu även prövat att bo här en vinter. 

 

av Gunilla Nordberg. 



  

 

  

  

 

 

 1977 var de och tittade på ett annat hus i Tuve och hade tänkt lägga ett bud men ångrade sig. Några må-

nader senare inträffade den stora naturkatastrofen, när ett stort område med villor begravdes i lermassor 

i det stora Tuveraset. Det var just där som de varit och tittat på hus. En skrämmande upplevelse som del-

vis bidrog till att de längtade hem till Smålandsskogen igen.  

De köpte ett nytt hus i Bäckseda och flyttade in i april 1978. Kjell fick jobb på Färgtekniska och Rose-Marie 

på Vetlanda sjukhus/vårdcentral. 1979 föddes dottern Malin. Kjell hade en liten lokal i stan där han höll 

på med foton. Han gjorde bl.a. en del jobb för muséet. Fotojobben började ta allt mer av Kjells tid så han 

beslöt sig för att starta en egen firma som han kallade Reklambild. Det ena gav det andra och han fick 

uppdrag från alla möjliga håll. Det nordligaste var i Masugnsbyn i Kiruna och det sydligaste i Polen. Det 

har blivit mycket reklamjobb för husfirmor och möbelfabrikanter under åren.  

Nu har de gått i pension båda två. Kjell gör något fotojobb ibland för att det är kul. För övrigt är det barn 

och barnbarn som gäller. Rose-Marie är väldigt trädgårdsintresserad och odlar både grönsaker och blom-

mor. Just nu har de både sommarhuset , som är avstyckat från Sundslund i Skirö och sitt hus i Bäckseda 

där de som sagt, under en tid lånat ut huset till dottern Malin som är fysioterapeut, hennes man och de 

två barnbarnen.  Hur har det varit att bo i Skirö även på vintern frågar jag Kjell , som egentligen inte gillar 

vinter. Det har gått mycket bättre än jag trodde säger han med en underfundigt leende.  

 Louise  sommaren 2016 

 

Rose-Marie 

 

Kerstin 

Kjell 

  

Kjell Israelsson 

Kerstin och Kjell i Happenings 



  

 

ANSLAGSTAVLAN 

 Nu är det solklart!  
Vi har ett eget reservat i Skirö! 
Länsstyrelsen har i beslut den 13 december  
2016 förklarat Sundsängen i Vetlanda kommun 
som naturreservat med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken.   

   

   Hampus och Stina har fått       

       en lillebror 

 

       VÄLKOMMEN LUKAS! 

 

     GRATTIS Jenny och peter 

                Till en ny liten  

                 familjemedlem 

Lördagen den 29 april  
inviger Jonas Paulman ett Barnens Träd på Loaklev Lustgård 

Föreningen Barnens Träd, som leds av Jonas Paulman, uppmärksammar FN:s barnkon-
vention. De planterade eller utvalda träden ska symbolisera alla barns rättighet till en vär-
dig barndom. Runt om i landet finns idag ca 170  Barnens träd och det blir fler och fler. 
 

13.00 – 17.00 

Invigning 
Lotteri 
Tipspromenad 
Rundvandring bland gårdens djur 
 

Alla välkomna, både barn och vuxna!  
Medtag gärna kaffekorg och  
något att sitta på. 


