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Aktiviteter
Utförsäljning på Gårdshults Loppis

BUSSUTFLYKT

Öppet 29, 30 april och 1 maj kl. 12.00 – 16.00
Sedan alla helger under hela sommaren kl. 12.00 - 16.00
Kom o fynda loppis ska upphöra
Välkomna
Hasse 073–30897382

Fredagen den 19 maj
Utflykten för våra deltagare i stickcaféerna, och övriga
som vill följa med, går i år till Oskarshamn och
Döderhultarmuseet, där vi får en guidad tur.
Vi äter lunch på Folkhögskolan i Oskarshamn
och åker därefter mot Vimmerby,
där vi besöker en garn- och handarbetsaffär.
Förmiddagsfika medtas och intas på någon
trevlig plats utmed vägen.
Kostnad: 270 kr. vilken inkluderar busstur
och inträde på museet
Alla är välkomna att följa med på resan.
Anmälan till
Bibbi, tel. 0144-20083, 076–1720083
Carin, tel. 0144-20098, 070–3920098
senast den 15 maj
Boets Bygdegårdsförening

Välkomna till Skramlans loppisbodar
Vi har öppet 29, 30 april och 1 maj kl. 11.00 – 17.00,
sedan lördagar-söndagar kl. 11.00 – 17.00 hela sommaren.
I år har vi utökat lite till i bodarna och i stallet,
möbelavd. öppnar vi runt midsommar som vanligt.
Välkomna
Maggan och Lars-Göran

Valborgsmässofirande i Klöverdala
Söndagen den 30 april kl. 19.30
Andakt, sång & musik och grill/servering!
Vårtal, våreld och fyrverkeri!
Varmt välkomna hälsar
Tonår i Alliansmissionen Ödeshög

Stickcaféerna i Bygdegården
Observera att vårens sista stickcafé är onsdagen den 10 maj.
Vi börjar igen i september och vi önskar alla
gamla och nya deltagare välkomna då.
Boet Bygdegårdsförening

Auktion på överblivet lösöre!
Exempel gamla kyrkbänkar, bord, orgel mm.
Lördagen den 13 maj kl. 15.00
Klöverdala missionshus
Ostkakslotteri mm.
Servering
Välkommen!
Alliansmissionen Ödeshög

Klöverdalamötet på Kristi Himmelfärdsdag!
Torsdagen 25 maj kl. 11.00 och kl. 14.00
Klöverdala missionshus
Servering mellan samlingarna
Benny Gustavsson från Tranås talar.
Sång och musik av Monika Viktorsson (kl. 11.00) och
musikgrupp från Brunnsparkskyrkan, Tranås (kl. 14.00).
Känn dig varmt välkommen!
Alliansmissionen i Ödeshög

Pilgrimsvandring i Lysings urskog
Fredagen den 26 maj kl. 19.00
Vandring i stillhet och samtal samt firande av nattvard.
Samling i urskogen, följ vägskylt.
Medtag lämpliga skor och, om man vill, matsäck.
Välkommen!
Alliansmissionen Ödeshög

Boets IK årsmöte för medlemmar
Tisdagen den 31 maj kl. 18.30
Boethallen.
Årsmöteshandlingar finns på BIK:s hemsida boetsik.se
fjorton dagar innan.
Välkomna
Styrelsen för BIK.

Morgonmöte i Björnseryd

Torpvandring

Tisdagen den 6 juni kl. 8.00
Medverkande: Ulf Hellgren m fl.
Ta med egen fikakorg
Vid regn i Klöverdala missionshus.
Välkommen!
Alliansmissionen i Ödeshög

Lördagen den 10 juni kl. 16.00
Vandring till Kälkebo Bökö och Djupvadet. (Kälkeboiterna)
Vi träffas vid Åsa missionshus.
Medtag gärna kaffekorg
Välkomna /
Torpgruppen

Boets Bygdegård
Bygdegårdsföreningens styrelse
Vi välkomnar tre nya medlemmar i föreningens styrelse.
Dessa är
Berit Evesjö, Dick Johansson och Lisa Jonshagen.
Övriga styrelsemedlemmar är:
Bibbi Andersson, Britta Davidsson, Arne Gustavsson,
Carin Haupt, Sonja Hedrén,
Annika Johansson, Ronald Lillevars, Britt-Marie Rydberg,
Hans Rydberg och Gösta Rydberg
Jag ser fram emot ett bra och givande styrelsearbete.
Bibbi Andersson
Ordförande

Boets Byalag
Kurvan i Hagen
Trafikverket letar efter pengar till projektet och kommun är
tillfrågad. Ett möte med berörda partner har föreslagits samt
även ett möte om Boetkorset. Ännu har inget datum spikats.

Projekt ”Boets skola”
Antalet besökande på de olika skoldialogerna på skolorna i
kommun var varierande. I Boet var det ca 25 st., Rök 12 st.
och i Fridtjuv Berg 2 st. Utredningen från Ingmar Unosson är
nu inlämnad till BUN och beslut togs den 10 april.
Projektgruppen lämnade in ett ”öppet brev” till nämnden
innan beslut skulle tas.
” Vi föreslår att BUN skjuter på att fatta ett slutgiltigt beslut
om Boets skolas framtid. Under tiden bör kommunen bredda
utredningen och dialogen för Ödeshögs skogsbygds framtid.
Samtidigt kan fritidsverksamheten fortsätta bedrivas och
förbättras och utgöra det nav som bygdens barn behöver.
Vi förespråkar att Boets skola kvarstår i kommunens ägo då
den kan komma att spela en nyckelroll i skogsbygdens
framtida utveckling.”
Om Ni vill veta mer om projektet samt läsa vår vision kan Ni
gå in på Byalagets hemsida.

Jul- och midsommargruppen
Skänkt 6 000 kr till Bäckalyckan
Midsommarfirande
Midsommaraftonen börjar närma sig och det är dags att börja
förbereda inför den. Vi som tidigare år har arbetat med den
känner att vi skulle behöva hjälp med att arrangera denna
återkommande och mycket trevliga evenemang. Känner du
dig manad att hjälpa till med diverse förberedelser, så som
klädning av stång samt vara engagerad vid själva festen hör
gärna av Er till Mona 0144-200 30 eller maila till byalaget.
Utan Er hjälp klarar vi inte av att ha midsommarfesten!
Midsommargruppen
Klinten
Nu är snart sommaren här och det är dags att hålla snyggt i
Klinten v 20 – 38. Vi i styrelsen efterlyser några som kan
tänka sig att hjälpa till att städa. Det ska tömmas
papperskorgar och soptunnor, samt se till att säckarna står
bakom toan då sopbilen kommer (tisdag jämn vecka). Plocka
upp skräp, vid behov städa toan och fylla på toapapper. En
korg kommer att vandra mellan de ansvariga. Vid intresse
kontakta Boets byalag 072-30 16 500 eller någon i styrelsen.
Medlemsavgift
Visa att du stöder Boets Byalag och betala medlemsavgiften
för 2017 som är 50 kr/vuxen.
Du får hyra lokaler i Boethallen och annonsera gratis i
byabladet. Du får även rabatter hos olika företag i Ödeshögs
kommun, ny för i år är Bombus blommor, se vidare på vår
hemsida. Du kan betala avgift/hyra till swishnummer
123 510 18 86. Välj att få ditt medlemskort som vanligt, visa
swishhändelse eller ditt sms som jag kan skicka till din mobil.
Du kan om du vill fortsätta att betala vi bg. 5082–2204 eller
kontant. Skriv om du vill ha kort eller sms (mobilnummer)
vid betalningen.
Tack på förhand Boets byalags styrelse

Barn- och utbildningsnämnden har nu fattat beslut om den
framtida skolstrukturen i Ödeshög. Då beslutet blev ett förslag
att lägga ned skolenheten vid Boets skola kommer ärendet gå
vidare till Kommunfullmäktige för slutligt avgörande.
Vi förstår att många av er som läser detta nyhetsbrev är
besvikna och hade hoppats på att skolan skulle öppna. Särskilt
alla de engagerade föräldrar som brinner för Boets skola.
Beslutet var också ett tufft beslut för nämnden att fatta då
majoriteten hade som målsättning att öppna upp skolan. Vår
förhoppning är att den utredning som låg till grund för beslutet
har vänt på alla de stenar som finns och att det åtminstone
känns som att vi titta på alla frågor.
Med det beslut som nämnden fattat kommer förvaltningen
direkt att börja arbeta med fritidshemmet i Boet. Vår ambition
är att ha en verksamhet som håller hög kvalité som gör att alla
föräldrar som väljer Boet ska känna sig nöjda med
verksamheten. När det gäller övriga frågor så avvaktar vi
fullmäktiges beslut men om det blir som nämnden föreslagit
kommer vi börja titta på dels skolskjutsarnas upplägg men
framförallt användningen av Boets skola.
När det gäller hur Boets skola ska användas vill vi gärna ha en
dialog med alla som är intresserade av frågan. Boets byalag
blir en viktig samverkanspart i det arbetet. Så snart
Kommunfullmäktige fattat beslut skulle vi vilja träffas för att
se hur vi kan arbeta tillsammans med att få aktivitet i
lokalerna.
Ingmar Unosson
Bildnings- och kulturchef
Lämna inslag inför nästa Byablad till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

