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1 plats vakant                        Tips på person? 

 

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.   

   I detta nummer läser du  om: 

   * Astrid och Sven Jonsson 

   * Vad som händer i Skirö 

   * Angelägenheter på Anslagstavlan 

  

 Glad Påsk! 

  önskar 

 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 annan verksamhet inom bygdeföre-

ningen? Var vänlig kontakta någon i styrelsen. 

Material till Skirönyckeln lämnas på papper, usb  

eller via e-mail: frenillasbod@gmail.com 

 Omslagsbild:  Sundsberg 

 Foto: Gunilla Nordberg 

REDAKTIONENS RUTA  

tel:+46736535367
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  Lär känna våra bybor!  
I denna serie presenterar vi  
någon som bor  
eller har bott i Skirö. 
Astrid och Sven Jonsson 
av Gunilla Nordberg 
 
På  gården Tomastorp bodde Frideborg och Holger Jonsson. De 

gifte sig 1936 och fick sonen Sven samma år. Sven och hans 
Astrid bor i det lilla gula huset i backen ner mot Skirö, när man kommer från Toljahållet. Sundsberg heter 
stället och har avstyckats från Skönbergas marker. Det är Sven som öppnar när jag en kväll kliver på i den 
lilla hallen och Astrid kommer ner från andra våningen. Vi går igenom köket och in i rummet innanför där 
vi slår oss ner. Sven berättar att han är född i Tomastorp. Är det där Per och Gabi bor som har loppisför-
säljning, frågar jag, och Sven nickar och säger att så är det.   
Det var min mormors och morfars hus. Anna och Gunnar Schön hette de och de bodde på bottenvåning-
en och jag och mina föräldrar där uppe. Jag fick sedan en bror och en syster. Skolgången var i Millebo 
skola.  
 
De två första åren var Dagmar Günther lärarinna och upp till sjuan var det Aron Eiderbrant som undervi-
sade. Skolkök hade vi i Skirö skola under ledning av Birgitta Bråkenhielm och vi elever åkte buss dit. Efter 
skolan fick jag plats på Nyboholms pappersbruk, fram tills att det var dags att rycka in i lumpen. Det blev 
Ing 2 där jag utbildades till att bygga broar. Efter militärtjänsten kom jag hem till Skirö igen och fick arbete 
på Carlséns stolfabrik, där jag sedan blev kvar. Du har verkligen varit Skirö trogen säger jag. Ja, jag har 
bara flyttat ett litet steg i taget, närmare och närmare Skirö, säger Sven med glimten i ögat. Med mina 
föräldrar flyttade jag från Tomastorp några hundra meter upp till Landsgöl där Lotta Rudolph bor nu och 
sedan flyttade vi till Fridsberg där Runar Jälmsjö bor. Därefter har jag bott på två ställen med Astrid. Min 
farmor Maria och farfar Karl Jonsson bodde också i Skirö. Farfar kom från Edshult och de flyttade hit och 
bodde i ett hus som hette Alphyddan. Farmor dog innan jag föddes och deras hus är rivet nu. Är du i 
samma Jonssonsläkt som Kennert då frågar jag. Ja vi är kusiner, våra pappor var bröder. 
 
Astrid har varit ute i köket och satt på kaffe och kommer nu med koppar och ett stort kakfat med hemba-
kat. Du pratar ju ingen småländska Astrid säger jag. Var det Örebro du kom ifrån? Jag är född i Axberg en 
mil norr om Örebro. Mina föräldrar drev ett litet jordbruk på en gård som heter Åby. Jag är född hemma, 
två månader för tidigt och vägde bara 1, 5 kg men mamma fick ändå inte komma in till BB. Det ordnade 
sig trots allt och jag överlevde ju.  Jag har en syster och en bror och min bror äger föräldragården idag. 
Mina föräldrar var troende och jag gick i söndagsskola. När jag var elva år var jag och mina vänner på ett 
läger där ledarna lärde oss att spela mandolin och sedan började jag i  Immanuelskyrkans mandolinorkes-
ter i Örebro. När jag var 12 år döptes jag i pingstkyrkan och kom att tillhöra den församlingen i fem år.  
 
Mitt första arbete efter sju år i skolan, var på Lindbergs hattfabrik och när jag var sjutton år åkte jag till en 
bibelskola i Smyrnakyrkan i Göteborg. Därifrån reste jag och min vän Elisabet Hansson, som kom från 
Slagdala, till Kalmar och arbetade i en församling där som evangelister i två år. Pastorn i Kalmar kände 
pastor Stillesjö i Millebo och vi blev rekommenderade hit.  Sven var med i församlingen i Millebo och på 
så sätt träffades vi. Vi förlovade oss 1959 och sedan arbetade jag i Berga en period. På trettondagsafton 
1962 gifte vi oss i min hemförsamling i Örebro. Där höll jag på att bli bortgift med fel man, säger Astrid 
och skrattar. När pastorn frågade: ”Tager du denne”, och sedan sa han inte Sven, utan ett annat namn 
och jag väste nej, nej det är fel. Det var så att pastorn skulle viga ytterligare ett par den dagen, och han 
kände ju inte Sven, utan hade blandat ihop namnen. Han rättade sig och jag blev gift med Sven och ingen 
annan och nu efteråt kan man ju skratta åt incidenten.                                                                          Forts. på 
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  KALENDERN  
  Mars 2019   12/3   Sophämtning i Skirö 
        13/3   kl. 19.00 Passionsgudstjänst i Millebo missionshus  A Rudvall, M Palmgren 
        24/3   kl. 16.00 Gudstjänstg i Skirögårdens kapell  C Rudvall, J Ekenvärn 
        25/3   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan  till  
                    Njudung Energi  0383 -76 38 00. 
                    Ordinarie Sophämtning i Skirö - Vid storhelger kan dagarna variera.  
         26/3   Sophämtning i Skirö 

  April 2019      8/4   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  
                     och Skirö centrum g:a affären kl. 16.50-16.00  
           9/4   Sophämtning i Skirö 
         17/4   SPF:s månadsmöte 
         17/4   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till  
                     Njudung Energi 0383 -76 38 00.  
         22/4   kl. 16.00  Ekumenisk Emmausvandring från Karintorp till gudstjänst i Millebo 
         22/4   kl. 18.00  gudstjänst med nattvard i Millebo missionhus C Rudvall ,T Lavesson 
         23/4   Sophämtning i Skirö. 
         30/4   kl. 21.00 VALBORGSMÄSSOFIRANDE  vid Skirö brygga.         

VALBORGSMÄSSOAFTON 

kl . 21.00  

Var med och hälsa våren  

välkommen vid bryggan  

i Skirö centrum.  

Majeld på sjön, vårsånger  

och korvgrillning.  

Arr: SSBF  
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  KALENDERN 2019     

  Maj 
      7/5    Sophämtning i Skirö 

          13/5   Bokbussen kommer till Skirö förskola kl. 15.15-15.45  

                      och Skirö centrum g:a affären kl. 16.50-16.00  

          21/5   Sophämtning i Skirö 

          25/5   kl. 18.00 Helgmålsbön i Skirö kyrka med orgelmusik, A Rudvall, J Ekenvärn 

          27/5   Grovsophämtning i Skirö. Anmälan görs senast 2 dagar innan till   

                      Njudung Energi  0383 -76 38 00 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 Du som vill bada bastu kan boka  

  när det passar dig                 

  Pris: 30:-/person. Swisha gärna. 

  Ring, sms:a eller maila: 

  frenillasbod@gmail.com 

  070-212 79 25 och kolla när 

  det är ledigt. 

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 Skytte-
träning  
Maj-sept i Skirö  
kl. 17.00  
 
Lördagar  
Boule träning  
Maj-sept i Skirö  
kl. 10.00-12.00  

Bada  

Bastu 
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Vårt första hem blev Bergsätra vid Karintorp, där Daniel Karelid med familj bor idag. Där föddes vårt första 

barn, Stanley 1963. Sedan flyttade vi hit till Sundsberg och här föddes Stewe 1965. Agneta kom 1969, 

Christina 1973 och Ann-Louise 1977. Jag var hemma hos barnen tills minsta flickan började skolan. Då bör-

jade jag arbeta inom hemtjänsten och på äldreboende i Skirö och Nye och på Österliden i Holsby. Under 

en period var jag även på Erikshjälpen och jag har trivts på de olika arbetsplatserna säger Astrid, det var 

roligt att arbeta. Stewe känner ju de flesta av oss till, säger jag. Han har ju varit drivande när det gäller 

Skirö AIK och Skirös festplats Ekbacken och nu är han förvaltningschef på Kultur- och fritid i Vetlanda. Men 

vad gör de andra barnen? Stanley är på Profilgruppen, Agneta var journalist men är nu ekonom, Christina 

är gymnasielärare och Ann-Louise är barnbibliotekarie. Vi har tio barnbarn och ett bonusbarnbarn. De vi-

sar mig foton både från förr i tiden och på barn och barnbarn. En gång om året brukar vi bli bjudna på en 

resa ut i det blå av våra barn. Vi vet aldrig vart det bär hän, men  de kommer och hämtar oss och deras 

respektive passar barnen så det är bara vi två och våra fem barn som åker iväg tillsammans. Det är alltid 

spännande och en trevlig tradition. Jag tackar Astrid och Sven för en trevlig kväll med många glimtar från 

deras långa liv tillsammans och skyndar hem för att försöka sammanfatta och få denna historia på pränt.  

Astrid och Sven utanför Fridsberg 

Sundsberg 1965 
Christina, Stewe, Ann-Louise, Stanley och Agneta 

Astrid och Sven  

Bergsätra 1962 
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Tomastorp                         Anna och Gunnar Schön 

Karl och Maria Jonsson                                                            Alphyddan 

Arbetarna på Carlséns stolfabrik 

Sven 

Svens morfar och mormor bodde i Tomastorp och hans farfar och farmor i Alphyddan 
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GRATTIS  

Jennie Lönn och Markus Torn  

i Rudu till er lilla flicka 

Ebba 

 "Det sitter i väggarna" 
Skirö har många gamla och många nya hus 
och allt däremellan. 

Det skulle vara roligt om vi kunde samla de-
ras historia på ett eller annat sätt. 

Vill du vara med så skriv allt du vet om ditt 
hus - om det har flyttats och byggts om osv.  
Gärna också vilka som har bott där.  
Lämna din berättelse under våren, på pap-
per till Pinge, Hasse, Gunnar eller Lena. Vill 
du hellre skicka ett e-mail så går det bra på  
Pinges adress. lindqvist.pinge@gmail.com 

Sedan ska vi försöka göra en sammanställ-
ning av det vi får in.  

                                  Mvh Lena Åhrén 

 

  SKIRÖGÅRDEN behöver lite 

omvårdnad både ute och inne.  

Vi tar ett tag och blåser löv och 

städar lite här och där! 

Hjälper du oss är vi tacksamma! 

Vi samlas på gården kl. 10.00 

onsdagen den 1 MAJ 

och hjälps åt några timmar!  

SSBF bjuder på fika och trevlig 

samvaro såklart! 

 

Styrelsen 


