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ÄNTLIGEN börjar man kunna träffa barn och
barnbarn igen. Vissa aktiviteter i våra olika
föreningar kan också komma igång och livet
känns lite ljusare för de flesta av oss.
I detta nummer berättar vi om när och hur
skolan byggdes till. Till slut fick man tyvärr ge
upp att bedriva skola i Skirö. När barnantalet
sjönk och det inte blev hållbart ekonomiskt
längre fick eleverna börja åka till Kvillsfors.
Jag tror att de flesta av oss Skiröbor är glada
att det fina skolhuset finns kvar och att Skirö
Sockens Bygdeförening fick möjlighet att köpa
skolan och bygga om den till ett välbehövligt
och efterlängtat allaktivitetshus för Skirös
befolkning och för uthyrning till gäster.
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Utkommer
Mars
Juni
September
December

Har du åsikter, synpunkter eller idéer vad det
gäller aktiviteter eller annan verksamhet inom
bygdeföreningen? Var vänlig kontakta någon i
styrelsen. Material till Skirönyckeln lämnas på
papper, usb eller via e-mail:
frenillasbod@gmail.com
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Monica Westerdahl t.vä. och Johanna Maxsson med de
sista eleverna som gick i Skirö skola.
När Skirönyckeln kontaktade Johanna berättade hon så här:
– I augusti 1994 började jag i Skirö skola. Då jobbade Harriet Söderström i 1-3 och
Rude Ståhlgren i 4-6. Min tjänst var fördelad mellan de båda klasserna och lite specialundervisning med enskilda elever. Jag jobbade i Skirö skola fram till juni 2007 då vi
stängde och tömde skolan efter friskoleföreningens konkurs. Det var en friskola från
augusti 2005 till februari 2007, kommunen tog över driften de sista månaderna på
våren. Under dessa år var jag föräldraledig fyra gånger och jag kommer inte riktigt ihåg
alla turer.
Lena Danielsson från Näshult jobbade i 1-3 efter att Harriet slutat, samtidigt som jag
var föräldraledig (gissningsvis läsåret 98/99). Sen övertog jag ansvaret för 1-3 och jobbade tätt tillsammans med Hillevi Legfors som var ansvarig för förskoleklassen. Ulrica
Dahn efterträdde Rude i 4-6, hon jobbade sedan fram tills dess att Vetlanda kommun
lade ner skolan 2005, sedan började hon jobba på gymnasiet.
Under friskoleperioden jobbade Monica Westerdahl som lärare i 4-6. Jag var ansvarig för förskoleklassen och Susanne jobbade med 1-3. Jag hade också ett uppdrag som
rektor på 25% under de åren. Det blev sammanlagt 13 anställningsår i Skirö skola, en
tid som jag är väldigt tacksam över. Skirö har fortfarande en plats i mitt
***
Anna Petersson var rektor för Nye rektorsenhet från juni 1993 till 2004. Enheten omfattade Nye, Skirö och Näshult skolor samt all barnomsorg bestående av förskolor och
dagbarnvårdare.
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Eleverna tittar på när
rektor Anna Petersson
tar första spadtaget
innan de får hjälpa till
att gräva, under överinseende av läraren
och kantorn Rude
Ståhlgren till höger.

I november 1995 hade ett helt gäng skolbarn blivit ombedda att ta med sig något så
ovanligt som spadar till skolan. Första spadtaget till utbyggnad av skolan skulle nämligen
ske och då fick eleverna vara med och gräva. Efter att pastoratet, Skirö AIK och Skirö
Sockens Bygdeförening sagt ja till ett hyresavtal, beslutade Vetlanda kommunfullmäktige
den 21 juni 1995 att ställa sig bakom en upprättad idéskiss.
Till Skirö kom chefen för Vetlanda skolområde och berättade för skolbarnen och personalen vad som skulle bli resultatet och hur det skulle gå till. Skolan skulle få bättre lokaler,
med matsal, bordtennisrum och en gymnastiksal i bottenplanet. Fönster skulle flyttas,
dörrar ändras och ventilationen skulle förbättras.
- Ni kommer att möta många hantverkare på skolan under resten av skolåret. Det är
viktigt att ni inte går för nära dem för det kan vara farligt.
Eleverna som lyssnade hade tagit med sig spadar till skolan. En del hade grävspadar,
andra hade snöskyfflar, pannskyfflar och trädgårdsspadar.
När områdeschefen slutat sitt tal rusade barnen runt staketet för att vara med om att
starta den historiska ombyggnationen av Skirö skola.
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Eleverna sjunger vid invigningen
av nya delen på Skirö skola 1996.

Skirögården säger vi om hela byggnaden idag men den kommer nog alltid att kallas
SKOLAN av dem som varit elever här. Skylten med SKIRÖ SKOLA får vara kvar över den
gamla ingången till skolhuset. När skolan hade stängts för gott efter försök att driva den
som friskola fick SSBF ett erbjudande att köpa skolan av kommunen. Bengt Ekvall och Fred
Nordberg förhandlade med kommunen och köpet gick i lås!
Ett omfattande arbete startades, med frivilliga krafter i bygdeföreningen, under ledning
av Bengt och Fred. Den gamla gavelväggen togs upp så att det blev en stor samlingssal med en skjutvägg emellan. Nya golv lades in. Ett klassrum fick bli ett nytt stort kök.
Övervåningen gjordes om till ungdomsvåning för fritidsaktiviteter och i bottenvåningen
blev gymnastiksalen en samlingssal som även kan användas som kyrkorum. Där finns ett
altarskåp som öppnas vid gudstjänster. Slöjdsalen blev en mindre samlingslokal, lämplig
för styrelsesammanträden. Bastun fräschades upp. Golvet från trapphallen och ner in till
bastun fick klinkergolv och en kaklad vägg mellan omklädningsrummet och duscharna
sattes upp. 25-26 september 2010 kunde den ombyggda skolan invigas som bygdegård och
allaktivitetshus för Skiröborna. 9 januari 2011 invigdes kyrksalen.

SSBF:s ordförande Fred Nordberg
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Vårstädning av Skirögården 2019

HLR-kurs

Kyrksalen på nedre plan
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Kalender 2021
Juli

1/7 kl. 19.00 Skirö kyrka. Sommarmusik.
”Nu är det gott att leva.” Oskar Briland sång och träblås.
Dan Appelgren piano. Far och son muscierar tillsammans.
13/7 Sophämtning.
21/7 Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
27/7 Sophämtning.

Augusti

1/8 kl. 10.00 Mässa i Skirö kyrka. Präst Kerstin Wredén
Musiker: Mona Wallinder Sång: Evelyn Fredriksson och Mona Wallinder
10/8 Sophämtning.
21/8 kl. 16.00 vid Skirö brygga. Avesta Bleck spelar för barn och vuxna
22/8 kl. 17.00 i Skirögården ÅRSMÖTE Skirö Sockens Bygdeförening
23/8 Grovsophämtning. Anmälan görs senast 2 dagar innan till
Kretslopp Sydost 020-40 43 00 info@kretsloppsydost.se
24/8 Sophämtning.

SmålandsTrädgårds
Bouleklubb
Måndagar

Boule träning
Maj-sept i Skirö
kl. 17.00-19.00

Lördagar

Boule träning
Maj-sept i Skirö
kl. 10.00-12.00
7

ANSLAGSTAVLAN
Mässingssextetten Avesta Bleck spelar på bryggan i Skirö
för barn och vuxna
Lördagen den 21 augusti kl. 16.00
Tag med egen stol och fikakorg!

OBS! 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 100 personer.

Tyvärr endast för medlemmar i SSBF p.g.a restriktionerna om det inte kommer nya direktiv

Välkommen till SSBF:S ÅRSMÖTE!

Plats: Skirögården
Datum och tid: Söndagen den 22 augusti klockan: 17.00

