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Styrelsen informerar. 

Hej alla Gullringsbor! 
 

Mycket har hänt sedan vi hörde av oss senast. 

Höstens populära tipspromenader med lotteri och 
fikaträffar är avslutade. Men dagverksamheten för 
äldre som kommun ansvarar för har träffar 
torsdagar i Församlingshemmet. 
Vad som speciellt gläder oss är att Gullringens nya 
samordnade hemsida har startat. Du som har 
tillgång till dator och internet, välkommen in på 
www.gullringen.eu 

Här har vi nu bra informationskanal, men det 
hindrar inte att vi även i vår lilla tidning berättar 
vad som hänt och vad vi har för aktiviteter på gång 
och som ni alla hälsas välkomna till. 
 

Vad som också har hänt under hösten är att 
kommunen har sålt kraftstationen i Brännebro till 
Anders Hagrell från Orust. Nya ägaren som har för 
avsikt att rusta upp kraftstationen, har lovat att 
vandringsleden/Naturstigens sträckning inte 
kommer att påverkas. Vi har också haft besök av 
Teknik och servicenämndens förvaltningschef och 
arbetsutskott för att på plats se på olika saker som 
bör åtgärdas bl.a. Vervelån. Här har nämnden i sin 
budget nu avsatt pengar även till rensning av ån. 
Vidare så blev de uppmärksammade på det akuta 
behovet av gång- och cykelväg utmed Storgatan. 
 

I vår lilla tidning kan du läsa om vad som är på G 
framöver. Ha en bra höst och sköna vinterhelger. 
 

Hälsningar genom ordföranden. 



Gullringsbygdens framtid! 
 

Vad som är en av Bygdeföreningens viktigaste 
uppgifter är lokal utveckling. Vid de senaste 
träffarna med Vimmerby Landsbygdsråd så har 
detta diskuterats. Efter ett val är det lämpligt att se 
över kommunens planering. Vår riksorg. Hela 
Sverige ska leva och Leader, Astrid Lindgrens 
hembygd tycker att vi skall vända på planeringen. 

Vi i de lokala grupperna, skall först med stöd av 
kommunen, själva ta fram våra utvecklingsplaner. 
 

Nu har Bygdeföreningens Samrådsgrupp under 
2010 satsat på en gemensam hemsida, som även 
ligger under kommunens hemsida. Vi har också 
talat om att ta fram en enkel liten broschyr om 
Gullringen, som en ”dörröppnare” till vår hemsida. 
Men visst bör vi också vara med i en gemensam 
kommunsatsning. Eksjö har kommit långt i sitt 
arbete och i Hultsfreds kommun är man på G. 
 

Samrådsgruppen träffas i Bibliotekslokalen mån. 

14 feb kl 18.30 för att följa upp vår hemsida. 
Då vet vi mera om arbetet med ny Översiktsplan 
och LUP. Intresserade hälsas välkomna! 

Det är viktigt för bygden att vi alla drar åt samma 
håll och kämpar för att få behålla den service och 
skola som vi har. Men även för att på olika sätt 
utveckla Gullringsbygden. Alla är välkomna med i 
det lokala utvecklingsarbetet. 
 

Bygdeföreningens lokala utvecklingsgrupp. 
 
 
 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 

November  
 

Månadens ord: 
 

”Kulen” - Ordet kommer av kyla och kall. 
Det hänger ihop med ordet källare. 

 

 



 Hej igen, ja nu har det gått några månader 
sen sist, dokumentationen om Bibliotek och 
Hantverkshuset finns nu att läsa i 
Gullringshörnan och Gullringen med omnejd strax 
efter sekelskiftet av Oscar Bohm, finns nu även 
med större text. 
 

Vi har även gjort en dokumentation om Gullringen 
100 år, men det saknas lite bilder från 100 års 
jubileet 2002. Så nu undrar vi om det är någon 
som har lite kort från jubileet att låna ut som vi 
kan scanna in.  
 

Tommy Hassinen har gjort en hemsida om 
Gullringen, där det mycket utförligt och med fina 
bilder visar vad Gullringen har att erbjuda. Allt 
från simskola och veteranplöjning till vädret och 
hus till salu.  

Gå in på hemsidan och se, där hittar du allt som 
är värt att veta om Gullringen, och även titta på 
gamla och nya bilder. 
 

Adressen är: www.gullringen.eu  
 

 
 

 
 

 
 
 

December  
 

Nu lyser adventsljusen, nu nalkas 
Lucia, nu sprids varma, goda dofter. 

Nu samlas människor till fest. 
 

 



Hallå alla skolungdomar och föräldrar! 
 

Gullringens Fritidsgård som fanns på Biblioteket 
under tisdagskvällar har legat nere under hösten 
och vår populäre ledare Staffan Thorström har fullt 
upp, så tyvärr blir det inga träffar i teckning och 
airbruch heller i vinter. 

Men på våra sagostunder för 3-5 åringar däremot 
har vi glädjande nog en 8-10 barn som kommer på 
onsdag f.m. för att lyssna på sagor och pyssla. 
 

Nu tänker vi öppna Fritidsgården igen om det finns 
intresse och vi hoppas att komma igång med en del 
framöver. Eventuellt vid sportlov o.dy. Men vi vill 
ha hjälp av några intresserade personer, gärna 
föräldrar som kan hjälpa till. 

Vi har förslag, men vad tycker ni att vi skall syssla 
med? Vi tycker att ni unga själva ska komma med 
förslag! Förresten på ett bibliotek kan man bara 
vara. Vi kommer också att ha två nya datorer för 
besökare som går att koppla upp för olika saker, 
studier och släktforskning. 
 

Vad vi har tänkt att starta med är orientering. 
Vi har ett par ledare på gång, samt kontakter med 
VOK. Hör av er så får ni veta mera! 

Orientering är en jättekul sport för alla åldrar. 
 

Kom till biblioteket och prata med Åsa. Hon finns 
säkrast på biblioteket på våra öppettider. Mån. tis. 
och tors. Kl 14.00–17.00 och ons. 11.00–14.00 

 

Tel. till biblioteket 22155 
 

 



 
Advent 

När första ljuset brinner 

står julens dörr på glänt 

och alla är så glada 

att fira få advent. 
 

När andra ljuset brinner 

vi julklappar syr 

och vi bakar kakor 

och har ett fasligt styr. 
 

När tredje ljuset brinner 

är snart Lucia här 

hon bjuder oss på kaffe 

och bud om julen bär. 
 

När fjärde ljuset brinner 

vi hämtar julegran 

och alla barnen räknar 

dan före dan före dopparedan. 
 

Sen julafton kommer 

som vi har väntat på  

och alla blir så glada 

att klappar ge och få. 
 

 
 
 
 

 



Ny tjänst på biblioteket 
 

Nu kan vi stå till tjänst med att scanna ditt gamla 
skolfoto eller föräldrarnas bröllopskort. Du kanske 
finns med i våra pärmar med skolkort men du 
kanske inte har något själv. Nu kan du köpa ett 
eget ex.  
Vi skriver ut det på fotopapper. 
 

 
Priser: A4 färg 50: - 

A4 sv.v 40: - 
 

13x18 färg 25: - 

sv.v 15: - 
 

10x15 färg 20: - 

sv.v 10: - 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Gullringsdag 2011 
 

Ja nu är det dags igen. Den första Gullringsdagen 
som vi anordnade var 1996 och sedan har vi haft 
en Gullringsdag vart tredje år. Så visst ska vi ha en 
2011 eller hur? Men då behöver vi börja planera. 

Vissa saker har redan blivit tradition, som att 
själva arrangemanget med marknadsstånd och 
underhållning skall vara i Gullringens centrum och 
helst ha lokal anknytning. 
Nu hoppas vi att Gullringsbygdens föreningsliv, 
företagen, intresserade privatpersoner och gärna 
skolan hjälper till att ordna en lyckad dag. 

Gullringens Bygdeförenings styrelse brukar vara 
den sammanhållande länken, så därför bjuder vi in 
till en träff i bibliotekslokalen efter julhelgen. 
Så föreningsrepresentanter och övriga intresserade: 
 

Välkomna till planeringsmöte 

i Biblioteks & Hantverkshuset 

Månd. 24 jan kl 19.00 

Ärende: Gullringsdagen 2011 
 

Att diskutera: Vilket datum är bäst? Vad skall vi 
ha för dragplåster? Finns det några nya idéer? 

Hur skall vi marknadsföra oss? Vem fixar vad? 
 

Välkommen med i planeringsarbetet. Har du inte 
tillfälle nu, men vill veta mera så ring. 

 
Hälsningar från ordföranden tel. 223 88 

PS Meddelas endast på detta sätt DS 
 

 



 

En träff på biblioteket. 
 

För ett antal år sedan hade vi en författarafton där 
en nybliven ”författare” från våra bygder, Lars 
Eriksson, Hägersten, var med och berättade om 
boken ”Småland skriver”. 
Det var en kväll som man sent glömmer, vilken 
stämning. Där satt vi sedan efter kaffet, närmare 
30 personer kring ett stort bord och pratade om 
gamla tider. När vi hade luffare som kom och 
hälsade på och om övriga lite udda personer som 
det fanns lite varstans i bygderna. Personer som 
kunde klara sig på litet, men ändå var nöjda och 
belåtna med sin tillvaro. 

Tänk om man hade haft med en bandspelare då, 
så man fått dessa samtal bevarade år framtiden. 
Men jag vet att en bandspelare, hur liten den än är, 
lägger lite sordin på stämningen. 
”Författaren” Lars Eriksson, som har sina rötter i 
Björkhult återvänder ibland. För lite sedan var han 
på ”hållena” och lämnade då i vår postlåda en ny 
bok, där han själv har medverkat. 
Boken heter ”Småland skriver igen” och finns nu 
på Gullringens bibliotek. Ett stort tack Lars för 
dina berättelser och för boken! 
 

Vad jag tycker är viktigt är att vi försöker bevara åt 
eftervärlden, vad vi som är lite äldre har upplevt. 
Hur det var när det kom förtennare, skärslipare 
och luffare på besök. Du som är intresserad hör av 
dig, så får vi se vad som händer 

/Hälsningar Berit 
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Knäck ca 50 st. 
 

1 dl socker 
1 dl ljus sirap 
1 dl grädde 

mandel, efter behag 
 

Gör så här 

Rör ihop alla ingredienser utom mandel i en mikrosäker skål 
som rymmer minst 1,5 l, mikra på full effekt i ca 9-10 min. 
Gör ett kulprov för att se när smeten är klar. 
Rör i den hackade mandeln och fördela smeten i formarna. 
Tips! Fukta brickan med formarna innan så tippar de inte . 



Aktiviteter 2010 – 2011 
 
Plats: Biblioteks & Hantverkshuset om ej annat uppges 
Hantverksklubben har öppet hus ons. kl 10.00 – 16.00 
 
Lör.  20 nov 11.00–15.00 jul & hantverksmarknad 
Sön. 21 nov 12.00–15.00  - ” – 
 
Lör.  20 nov 12.00-15.00 Loppis stationshuset 
Sön. 21 nov 12.00–15.00 - ” - 
 
 
Fre. 10 dec 11.00 Fredagsträffar 1800-tals jular 
 
Tis. 28 dec  13.00 Öppethus, Julkaffe 
 
Fre. 14 jan  11.00 Fredagsträff. PK-årsmöte 
 
Mån 24 jan 19.00 Planering Gullringsdagen 2011 
 
Sön. 30 jan 17.00 Filmafton ”Soldaten Flack” 
 
Fre. 11 feb 11.00 Fredagsträff, Vattenkällor 
 
Mån 14 feb 18.30 Samrådsträff, Hemsidor 
 
Sön. 27 feb 17.00 Berättarafton, Torpstugor 
 
Fre. 13 mars 11.00 Fredagsträff 
 
Sön. 27 mars 17.00 Filmafton 
 

 
Spara ovanstående datum och tider. 

Alla hälsas välkomna! 


