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Revisorer 
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Ersättare 

Jörgen Fredriksson  0705-672116 

 

Valberedning 

Stefan Ek    0703-442308 

Daniel Fröjd   0761-688728 

Stefan Haraldsson  0702-647169 

 

Besök Skirös hemsida: 

www.skiro.se 

Webansvarig: Anna Stenflo 

anna@stenflo.se 

Redaktör & layout: Gunilla Nordberg 

Tryck: Vetlanda kommun 

Föredrar du att läsa skirönyckeln på 

din iPad eller mobil, eller vill du läsa  

tidigare nummer, gå in på www.skiro.se 
där hittar du även SSBF:s styrelses protokoll.   

  REDAKTIONENS RUTA  
     

    I detta nummer läser du om: 

 

   * Kyrkovalet, ditt val!  

   * Anna Greta som kunde massor  

      med gamla visor utantill. 

   * Vad som händer i Skirö.  

   * Planerad fotoutställning 

  

   Hösthälsningar 

  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 

      Bg. nr: 5623-5930 

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:   

Skirö kyrka  

Foto: Kjell Israelsson 

tel:+46736535367


3 

Påverka framtiden - rösta i kyrkovalet 

 

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Den 17 september är det kyrkoval. Då är det du 

och alla andra medlemmar i Svenska kyrkan som bestämmer över Svenska kyrkans framtid. 

Alla medlemmar som fyllt 16 år har möjlighet att rösta i kyrkovalet. 

Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Hur ska din kyr-

koavgift användas? Vilka verksamheter ska finnas där du bor? Vilka ställningstaganden ska 

kyrkan göra? Genom kyrkovalet har du chansen att påverka!  

Svenska kyrkan finns på många platser. Både som församlingar över hela landet och på 

många platser utomlands, men också på webben, i sociala medier, på sjukhus och många 

andra ställen. Uppdraget är att vara där för människor, där människor finns. 

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper. Det fungerar ungefär som att rösta på par-

tier i riksdagsvalet. Du har möjlighet att rösta i tre olika nivåer; lokalt i din församling, reg-

ionalt i det stift du tillhör, och till den nationella nivån. 

 

Har ditt röstkort försvunnit eller 

vill du veta mer om kyrkovalet?   

Läs mer på svenskakyrkan.se/kyrkoval 

                                                                                                  

   Vill du att kyrkan ska vara kvar? 
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 KALENDERN 2017     
  September 
       12/9  Sophämtning i Skirö. 
       17/9  kl. 18.00 Gudstjänst i Skirö kyrka.  C. Rudvall, J Ekenvärn   
       20/9  kl. 15.00 Musikcafé i Skirögården med Jim Åstrand och Niklas Carlemar  Arr: SPF 
       23-24/9 kl. 12.00-16.00 Fotoutställning i Skirögården . Arr: SSBF 
       25/9  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
       25/9  Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
       26/9  Sophämtning i Skirö. 

 Oktober   1/10  kl. 11.00 Gudstjänst i Millebo missionshus, Tomas Lavesson 
     10/10  Sophämtning i Skirö. 
     11/10 kl. 15.00 Månadsmöte i Skirögården med Karsten Offenbartl. Arr: SPF 
     15/10  kl. 10.00 Lovsångsmässa i Skirö kyrka. A. Rudvall, M Palmgren, P Claesson  och konfirmander. 
     24/10  Sophämtning i Skirö. 
     23/10 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  
     23/10  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 00. 
      

         

   FOTOUTSTÄLLNING 23-24 SEPTEMBER  
  I SKIRÖGÅRDEN KL. 12.00-16.00 
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 KALENDERN 2017     

 November 
       4/11 kl. 19.00 Alla helgons dag. Minnesgudstjänst i Skirö kyrka. C Rudvall och J Ekenvärn. 

       5/11 kl. 19.00 Gudstjänst i Millebo missionshus 

       7/11 Sophämtning i Skirö  

     19/11 kl. 10.00 Mässa i Skirögården. A Rudvall, M Palmgren, P Claesson och konfirmander.   

     20/11 Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45 och Skirö, g:a affären kl. 16.00-16.30  

     21/11  Sophämtning i Skirö 

     25/11 kl. 18.00 Missionsauktion i Millebo missionshus. Utropare: Lars  Brihall. 

     27/11  Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till Vetab 0383 -76 38 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 när 

      det är ledigt. 

 

 Smålands Trädgårds 

 Bouleklubb 

  Måndagar 
  Boule träning    

   Maj sept i Skirö  

   kl. 17.00-19.00 
   Okt-april i Vetlanda 

    kl. 16.00-18.00 

 

   Torsdagar                            
    Boule Skytte- 

   träning  

    Maj-sept i Skirö  

    kl. 17.00 
 

   Lördagar 

   Boule träning  

   Maj-sept i Skirö 

    kl. 10.00-12.00 
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Lär känna våra bybor!  
I denna serie presenterar vi  

någon som bor eller har bott i Skirö. 

 

Anna Greta Petersdotter 
föddes 1811 i  

Snuggarps Margaretagård och  

bodde nästan hela sitt liv i Rudu.  

På ålderns höst flyttade hon  

till Millebo Södergård  

där hon avled 1898 

 

av  

Gunilla Nordberg. 
Teckning av Maria Lovisa Petersson mot    

slutet av 1800-talet. Foto: Nordiska museet 

Birgit och Gunnar Jonsson Birgits faster, Birgit i mamma Saras famn  och  farmor Mathilda 

                                

 

I Snuggarps Margaretagård föds i början av januari 1811 en liten flicka som får namnet Anna Greta. Hen-

nes far är Peter Persson och mor heter Anna Stina Zachrisdotter, båda födda i Hvetlanda och inflyttade till 

Skirö 1806. De har fått två barn tidigare som dött på samma datum, nämligen den 6:e september med ett 

års mellanrum. Först en flicka född 1807, som blev 10 månader och dog av smittkoppor och sedan en 

pojke född 1808, som bara blev två månader och hade fel på hjärtat.  

 

Anna Greta visar sig vara en frisk och stark liten flicka. Gamla farmor Elisabeth, som är änka, bor också 

med dem. När Anna Greta får en liten bror 1816, har familjen flyttat till Rudu och pappa Peter har nu blivit 

nämndeman. Hon växer upp med sin bror som också heter Peter, och eftersom deras far kan läsa, får 

även de undervisning och lär sig att läsa och skriva. Mor Anna Stina är en rejäl bonnakvinna, vänlig och 

okonstlad, som talar bygdemål och är gammalmodigt klädd. Hon är mycket högt aktad i trakten och har i 

sitt minne ett enormt förråd av gamla visor. Dessa visor lär hon även sina barn. 

 

Anna Greta får lära sig att spinna, väva, sticka och laga mat. Hon är intelligent och tycker om att läsa och 

räknas senare i livet som en beläst kvinna, vilket inte är så vanligt vid denna tid för en vanlig bondkvinna. 

Hennes bror Peter flyttar till Växjö där han studerar och Anna Greta gifter sig vid midsommartid 1834 med 

drängen och nämndemanssonen Jonas Peter Jonasson från Skurebo Östregård i Nye socken.  

                                                                                                                                       Forts. på sid 7 > 
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Tavla målad av Birgit. I huset längst till vänster föddes 

hennes man Gunnar. Det är rivet nu. 

Forts  från sid 6. 

De nygifta bosätter sig på Mörsebo Munkagård i Nye och får där sonen Johan 1835. Två år senare  får 

Anna Greta ta över 3/4 mtl Rudu och flyttar dit med sin familj. Hennes far som är nämndeman har nu 

även blivit riksdagsman och han flyttar med sin hustru  till Alseda.  Anna Greta och hennes make får ytter-

ligare två barn Kristina Katarina 1841 och Alfred 1842. Deras tre barn får studera och Alfred den yngste 

läser vid Lunds akademi. Åren går och barnen är utflugna och så småningom flyttar de in i undanstugan på 

Rudu där Jonas Peter avlider 1871 i sviterna av magproblem och Anna Greta blir nu änka.  Hon bor kvar i 

Rudu till 1887 då hon flyttar till Millebo Södergård där hon får hyra in sig. 

 

P G Vistrand, Skirösonen som blev intendent vid Nordiska muséet i Stockholm, berättar om Anna Greta att 

han besökte henne när hon var i 70-årsåldern. Han blev förvånad över hennes goda minne. Hon kunde 

nämligen muntligen läsa en massa gamla visor utantill, den ena efter den andra, och med ett liv och en 

innerlighet som nästan var rörande. Sällan klickade minnet. Hennes uppläsning flöt jämt, utan några om-

tagningar eller väsentliga ändringar. Någon gång kunde hon göra ett litet avbrott, men då för att inflika en 

förklaring av visans innehåll eller för att ge några varianter av enstaka ord och uttryck, som hon hört. Hen-

nes språk var en modifierad högsvenska.  

 

I de mindre rimmen använde hon däremot, särskilt när hon var i stämning, ”bonnamål”, det passade så 

bra till innehållet, tyckte hon. Några melodier till sina visor kände hon inte till, av det enkla skälet att hon 

inte hade någon sångröst. Men däremot la hon in ett visst spel i sitt läsande, särskilt var det så med växel-

sångerna, i vilka hon med olika tonfall försökte visa att det var olika personer som uppträdde och talade. 

Med sitt sätt att föra sig och uttrycka sig var hon alltid välkommen hos socknens ståndspersoner.  

Anna Greta somnade in för gott den 20 april 1898, då var hon 87 år. 

 

   Detta är  

 Anna Stina 

 Zachrisdotter 

 1785-1875  

 gift med 

 riksdagsmannen  

 Peter Persson och  

 mor till Anna Greta. 

  

 Foto: Maria Tesch, Eksjö 
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Planerad fotoutställning i Skirögården 23-24/9 kl. 12-16.  

Du som vill visa lite av din bildskatt, lämna in foton  

senast 15/9  till Gunilla Nordberg eller Hasse Bredenberg.  

Max ca 5 bilder/pers. Det skall vara påsiktsbilder (papperskopior) minst  

13 x 18 cm och uppåt, kan vara gamla eller nya sv/v eller färg. Gärna handla         

om folk och fä i Skirö eller på något sätt anknyta till Skirö t.ex. ett vasstrå vid   

Övrasjön eller två, "vardagsbilder att minnas eller samlas till  

 eller vackra bilder att njuta av. Allt är av intresse och får vara med,  

en utställning av alla, för alla. Skriv gärna vem fotografen är, vilka som är med 

på bilden, ex kossan Stjärnros, gärna också när och var bilden tagits.  

Finns en liten berättelse till, är det välkommet.  

Bästa hälsningar utställningskommissarien   Hasse  Bredenberg 

 ANSLAGSTAVLAN 

   GRATTIS  

      Katrín Hrund Ryan   

       & Þórarinn Pétur  

       till er pojke!  
 

  

Det blir PUB-

kväll någon   

lördag i höst.  
Håll ögon och öron öppna 

så kommer det datum på 

Skirös FB-sida och  

på webben. 

skiro.se    

https://www.facebook.com/katrin.ryan
https://www.facebook.com/PeturEinars

