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Aktiviteter
Utförsäljning på Gårdshults Loppis
lördagar o söndagar kl. 12.00 – 16.00
Under augusti - september
Kom o fynda loppis ska upphöra
Välkomna
Hasse 073–089 73 82

”Mat och Dryck”
Söndagen den 10 september kl. 16.00
Boets Bygdegård
Vi lyssnar på Kalle Bäck som berättar om
”Mat o Dryck” från förr, ur sin senaste bok
Inträde 100 kr. inkl. kaffe
Välkomna
Boets Bygdegårdsförening

Välkomna på 20 årskalas på Bäckalyckans förskola!
Fredagen den 1 september kl. 18.30.
Kom vid 18.00 och kika runt innan programmet startar
med sång av barnen, besök av Hedvig och Ugglan,
tårtkalas och flera andra festligheter.
Bäckalyckan

Motionsgympa
Startar söndagen den10 september kl. 19.00 – 20.00
Boethallen
För de som vill finns dusch och bastu efter passet.
Välkommen nya och tidigare deltagare!
Ledare Elin Vernersson tel. 070-549 30 97

Stickcaféet

Nu drar vi igång igen! Häng på!
UV-scout (7 år och uppåt):
Tisdagen den 5 september kl. 18.00
i Bultsbols missionshus
Söndagsskolan (3 år och uppåt):
Söndagen den 10 september kl. 10.00
i Bultsbol missionshus
Tonår:
Fredagen den 15 september kl. 19.30
i Klöverdala
(Innebandy kl. 17.30 Boethallen)
Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 10.00.
Alla är välkomna!
För mer info och program: www.alliansohog.se
Alliansmissionen Ödeshög

Boets skolbyggnader
Onsdagen den 6 september kl. 18.00
Välkomna till Boets skola för en informationsträff
kring skolbyggnadernas användningsområde.
Representanter från kommunen kommer att finnas
på plats för diskussion och frågor.
Väl mött!
Ödeshögs kommun/Bildnings- och kulturnämnden

Börjar igen onsdagen den 13 september v. 37
sedan varannan onsdag, ojämn vecka
mellan kl. 17.00 – 21.00
Även männen är välkomna, finns också lekhörna för barn
Välkomna att handarbeta, spela kort eller bara prata…
i Boets Bygdegård
Vi fixar kaffet.
Boets Bygdegårdsförening

Bordtennis
Startar torsdagen den 21 september kl. 19.00 – 21.00
Kom till Boethallen och spela med oss.
Hans Rydberg tel. 0144-200 42
Välkomna
Boetes IK

Boet från förr
Söndagen den 24 september kl. 16.00
Sedan varannan onsdag jämn vecka kl. 19.00
Boets Bygdegård
Jag, Hans Rydberg har samlat kort och filmer från Boet
med omnejd, som jag har gjort ett bildspel av.
Det är kort från personer i trakten.
Det är filmer från K-E Rydbeck, Josef Ljung
och undertecknad.
Jag hoppas ni hjälper mej att berätta
om personer och boplatser ni känner.
Välkomna

Gubbagympa
Startar tisdagen den 3 oktober kl. 19.30 – 21.00
Boethallen
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 200 50
Välkomna

Anslagstavla
Vattenfall:
Vattenfall kommer att under 2017 gräva ner en elkabel mellan
Krockseryd och Boet, med avstickare in till Bonderyd m.fl.
En kostnad på ca 10 miljoner.

Föreläsning
Söndagen den 15 oktober kl. 16.00-18.30
Boets Bygdegård
Tommy Svensson, en av Sveriges populäraste föreläsare,
pratar om tillsatser, konsumtion och hälsa.
Hur man blir en medveten konsument
och matlagare av att välja rätt varor.
Välkomna
Boets Bygdegårdsförening

En levande landsbygd!
Det fick vi bevis på när vi firade midsommar i Boet.
Under en trevlig kväll med mycket skratt var vi många, både
stora och små, som klädde midsommarstången.
På midsommarafton restes stången till toner av
dragspelsmusik. Sen började dansen. Det hoppades grodor
som aldrig förr. Det var lekar, lotterier och spel. Den
medhavda fikakorgen kom väl till pass.
Ett stort tack till alla er som kom och firade midsommar i ett
levande Boet.
//Midsommargruppen i Boet.

Cafékväll i Klöverdala Missionshus
Lördagen den 28 oktober kl. 19.00
Medverkan av Ted Sandstedt
Välkomna!
Klöverdala Missionsförsamling

Missionsauktion i Klöverdala Missionshus
Lördagen den 11 november kl. 18.00.
Andakt, lotterier, servering och
försäljning av hantverk mm.
Välkomna!
Klöverdala Missionsförsamling

Annonser
Säljes
Benmassage för 500 kr.
Kontakta Hans Rydberg Tel. 0144-200 42

Sökes
2 axlad timmervagn med vändskiva. Äldre med träbom och
bankar med fällbara stakar.
Ca 190cm slåtterbalkskniv med kula till aktiv slåtterbalk.
Gödselpump. Ser ut som en handdriven gårdspump fast grövre
och med fyrkantigt utkast.
Jan Murberger tel. 070-580 60 77

Boets Byalag
Skyltar
Ett varmt tack till Johan Rydberg och Carina Rydberg som har
gjort de fina skyltarna i Boetkorset. De var värda sitt pris.
Städning i Klinten
Ett stort TACK till alla som har hjälpt till att städa i Klinten i
sommar. Ett speciellt TACK till Berit och Dick i Skog som
var de enda även i år, som anmälde sig på vår vädjan om
hjälp. Tack även till Rune och Hasse Karlsson som har klippt
gräset.

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, 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
Lämna inslag inför nästa Byablad till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

