HÖRDABLADET nr 2 / 2022
Utgivare: Hörda byförening
Ansvarig: Lena Rydsjö
Kontakt:lena.rydsjo@gmail.com
Hej alla medlemmar i Hörda byförening!
Det har blivit dags för Hördablad nummer 2 för i år! Det är som vanligt lite
blandad kompott…..
Medlemsavgift
Det har blivit dags att betala medlemsavgiften för 2022 till Hörda byförening.
Ni som är nya i Hörda och har antagit erbjudant om ett gratis medlemskap på
prov det första året ska naturligtvis inte betala denna gången.
Det ”fysiska” medlemskortet kommer att finnas i Hördagården
där man kan hämta det när det är någon aktivitet där.
Betalning görs till bankgiro 5130-5563
Ange namnet på den betalande medlemmen, som referens.
Medlemsavgifterna är:
Fullvärdig medlem, familj: 250:Fullvärdig medlem, enkel: 125:Stödjande medlem, familj: 200:Stödjande medlem, enkel: 100:Om ni har någon fråga kring detta så ring kassören,
Karl-Einar Svensson, 070-527 43 24
Våffelkafé
Lördagen den 9 juli är det dags för en favorit i repris.
Då hettar vi upp våffeljärnen i Hördagården igen!!
Mellan kl 14.00 och 17.00 är våffelkaféet öppet.
Är det några av er i föreningen, som vill hålla i ett
våffelkafé vid ett annat tillfälle under sommaren?
Kontakta då någon i styrelsen.

Arbetskväll
Onsdagen den 29 augusti kl 18.00 kommer det att vara en arbetskväll för
föreningens medlemmar. Det är Hördagården och Snickerifabriken, som ska
städas invändigt. Anett, Birger och gruppen för snickeriföreningen organiserar
arbetet.
Det är ingen anmälan, utan man åker direkt.
Ta med egen fika!

Snickerifabriken 100 år
I år är det 100 år sedan Snickerifabriken byggdes.
Detta kommer att uppmärksammas på något sätt.
Snickerifabriken kommer att vara öppen för besökare den dagen.
Det kommer att bli föredrag om fabriken samt livekörning med maskiner.
Planering pågår och det blir någon gång i augusti.
Mer information om detta evenemang i nästa nummer av Hördabladet

Hänt sen sist - Torpvandringen den 22 maj
Söndagen den 22 maj var det torpvandring i Hörda bys norra delar. Sture
guidade runt ett tjugotal intresserade bland husgrunder och rösen.
Vi som var med fick bl a höra historier om folk i Månsagårdarna och
Strömhult,.torpen Stolts, Norratorp, Bollemosse och Granåsen. En mycket
uppskattad förmiddagstur, som avslutades med fika vid platsen där torpet
Granåsen en gång legat.

”Boken om Hörda

Ingeborg Gustavsson handlar dricka av Valter Fagerblom.

Vi är nu äntligen igång med en bok om Hörda.
Första boken är tänkt att skildra händelser och livet i byn från slutet av 1800talet tills idag.
Vi har så här långt hunnit med att intervjua några personer, samla på oss lite
tidningsartiklar och bilder, besökt Tingsryds tryckeri och varit på
kommunarkivet och sett vad som finns där. Tanken är att dela in boken i ett
antal kapitel med text och bilder.
Förslag på kapitel/Innehåll
• Utvandrare hur gick det sen
• Dop, Bröllop och Begravningsseder
• Skolor i Hörda
• Affärer i Hörda
• Bastuföreningen
• Missionshus
• Syförening
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•
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•
•
•

Mat och kakrecept
Snickerifabriken
SLU (Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund)
Första lastbilarna, mjölkbilen, traktorer, maskiner.
Stenbrytning
Jakt
Julgranen vid korsvägen
Mm

Vi som jobbar med boken idag är.
Lina Ståhl (Gösta Andreassons dotter) tel.070-3473471
Anders Andersson tel.070-5585148
Arne Johansson tel.070-3930969
Eva Laub tel.070-6324737
Gunnar Salomonsson tel.073-0212023
Sture Andersson tel.072-7080186

Till vår hjälp finns också Krister och Anna-Lena Ljungberg.
De kapitel som vi jobbar med nu är, Skolor i Hörda, Missionshuset, SLU,
Bastuföreningen och Affärer i Hörda.
Om ni har några bilder eller berättelser kanske t o m missöden, skandaler eller
bus som ni vill berätta om så tar vi tacksamt emot det. Bilder och även
diabilder kan vi kopiera/scanna så att ni får tillbaka dessa på bara någon dag.
Hör av er till någon av oss så löser vi det.

