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2021-05-18:  Årsmöte genomfördes digitalt. Protokollfördes 18/5 med 6 deltagare. 
 
2021-05-19: Åryds bruksmiljö. Vi besökte Åryd och den intressanta bruksmiljön. 
Bruket grundades på 1640-talet av holländaren Arnold de Rees. Tillverkningen utgjordes bl.a. av 
grytor, spadar, järnspett, hästskor m.m. Järnmalmen hämtades i sjöar och myrar i trakten. 
Vi fck en ingående historisk beskrivning av Claes Lissing från hembygdsföreningen. 
På 1690-talet bestod bruksanläggningen av masugn, stångjärnshammare, stampkvarn,hjulkvarn, 
kniphammare och sågkvarn. Storhetstiden för bruket inträffade under senare hälften av 1700-talet 
och första hälften av 1800-talet. Verksamheten slutade på 1870-talet, då konkurrensen blev för 
hård. Efter järnbruksepoken har här funnits glasbruk och träindustri. Åryds bruk blev byggnads- 
minne 1997. 
 
2021-05-27: Vårvandring med Mårten Segerberg, f d stadsträdgårdsmästare i Växjö  som tog oss  
med på en promenad i Växjö centrum. Vi fick bekanta oss med stadens vackra träd, buskar och 
annan grönska. 
 
2021-09-05: Naturens Dag, som anordnades av Växjö kommun. Denna gång genomfördes den i 
Teleborgs slottspark, där vi deltog med en informationsmonter. Vi ordnade också tipspromenader 
för barn och vuxna. 
 
2021-09-07: Rundvandring i Ingelstad. Under ledning av Bengt-Uno Lilja från hembygdsföreningen 
fick vi en intressant vandring genom Ingelstads samhälle. Den nuvarande tätorten Ingelstads 
centrala delar är en före detta kvarnby, senare stationssamhälle, som växte fram i ett skogtäckt 
område mellan åkermarkerna i Ingelstads och Torsås byar. Ortens största industri var i flera  
generationer fram till nedläggningen 2008 en tillverkningsindustri som drevs av Albrekts, Electrolux  
och Carrier. Vi avslutade med lunch på Solvikens pensionat. 
 
2021-09-16: Christina Nilsson. Det är nu 100 år sedan Christina Nilsson dog. Hon startade som fattig 
torparflicka och blev med åren firad världstjärna. På Pensionärernas hus hade vi besök av Birgitta 
och Olof Petersson, som berättade om hennes liv i bild, ord och ton. 
 
2021-09-22: Studiebesök på Gylsboda stensliperi i Lönsboda. Hans Eric Frodig har en av Europas 
största samlingar av mineraler och fossiler i Gylsboda. Den svarta diabasen, som bryts här, lockar 
många utländska konstnärer, som kommer hit för att utföra sina konstverk. Sliperiets chef, Pia 
Lindberg visade och berättade om sitt silverhantverk med diabas. Hon ledsagade oss även  på en 
liten vandring till stenbrotten. I ett av husen som tillhör sliperiet bodde under några år författaren 
Harry Martinsson. 
 
2021-09-22: KullaRo Form & Design. Efter en god lunch på Restaurang Kronan i Lönsboda gjorde  
vi ett besök KullaRo Form & Design, där Jenni Kullaro berättade om sin och maken Andreas 
verksamhet. Vi fick se allt vackert som kan göras av den svarta diabasen. Man designar och tillverkar 
smycken, bord, lampor och vilstolar. Produkterna är eftertraktade runt om i världen. Det är bara i  
Sverige det svarta guldet, diabas, är brytbart. 
 
 
 
 
  
 



2021-09-28: Tomas Lundahl tar oss 1000 år tillbaka. Vi följde med på en guidad rundvandring, som 
började vid S.t Sigfrids källa. Därefter forsatte vi till Staglaberget, där man enligt en muntlig tradition 
anser att här låg Växjös avrättningsplats. Vi gick vidare till Linneparken, som förr i tiden var en del 
av Växjösjön, som gick ända fram till domkyrkan. Vi avslutade vid Utvandrarnas hus och 
museiparken. 
 
2021-10-06: Litterär vandring. Bibliotekarie Ella Styf ledde en intressant vandring i centrala Växjö. 
Vi gjorde stopp vid olika platser, där vi fick höra berättelser om kända och mindre kända författare. 
Ella hade även högläsning av respektive författares texter. 
 
2021-10-14: Länsstyrelsen på besök. På Pensionärernas hus hade vi bjudit in arkeolog Gustav 
Gunnarsson från Länsstyrelsen. Han berättade om Kronobergs och inte minst Värends 
fornlämningar. 
 
2021-10-19: Naturvandring: Christer Lindqvist, naturguide, tog oss med på en vandring vid 
Evedal. 
 
2021-11-10: Höstfest på 4 krogar vid Växjösjön. Traditionell höstfest med trerättersmiddag. 
Barbro och Rune Isaksson visade ett bildspel från en resa till Israel. 
 
2021-11-17: Bo Frank: Växjös borgmästare, Bo Frank, föreläste om spännande möten med personer 
som han träffat runt om i världen. Lokal: Pensionärernas hus. 
 
2021-12-08: Trivselkväll: Vår traditionella säsongsavslutning skedde i Vokalen, Växjö OK:s 
klubbstuga. Uppskattad underhållare var trubaduren Lars Johansson från Rottne. Han fick deltagarna 
att sjunga med i alla välkända julvisor. 
 
 


