
 

Gruppförsändelse Nr 1 februari 2018 Årgång 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.boetsbyalag.nu  Tel: 072-30 16 500 info@boetsbyalag.nu 

 

Aktiviteter 
 

Gubbagympa 
Tisdagar kl. 19.30 – 21.00 

Boethallen 
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 200 50 

Välkomna 
Boets IK 

 
 

TOKREA 
Den 3 Februari börjar vår 

TOKREA 
ÖPPET 

Lördag och Söndag 11-14 
Onsdag och Torsdag 15-19 

Varmt välkomna!  

LILLA HUS Collection 
Birgitta 073–9331960 Carina 073–8180103 

www.lillahuscollection.se 
Boet Halvarby 

 
 

Motionsgympa 
Onsdagar o söndagar kl. 19.00 – 20.00 

Boethallen 
Vi alternerar träningsformer som 

 motionsgympa, core, tabata och styrka 
Ledare Elin Vernersson tel. 070-549 30 97 

Välkomna 
Boets IK 

 
 

Bordtennis 
Torsdagar kl. 19.00 – 21.00  

Kom till Boethallen och spela med oss. 
Hans Rydberg tel. 200 42 

Välkomna 
Boets IK 

 
 

Stickcafé i Boets Bygdegård  
Varannan onsdag kl. 17.00 – 21.00 alltid ojämn vecka.  

Alla är hjärtligt välkomna för att handarbeta,  
bara prata eller spela kort. 

Välkomna! 
Boets Bygdegårdsförening 

Hasse Rydbergs filmer och foton  
i Boets Bygdegård 

Söndagen den 11 februari kl. 16.00  
från Stora Aleryd, Klöverdala, 

Lilla Aleryd, Tuna, Björnseryd, Gårdshult 
 

Söndagen den 11 mars kl. 16.00  
från Ruskilsby, Skog, Ugglehult, 

Gräsberg, Fogeryd 
 

Söndagen den 8 april kl. 16.00 
från Halvarby och Boet 

Välkomna! 
Boets Bygdegårdsförening 

 
 

Föreläsning med Cajsa Tengblad 
Onsdagen den 28 februari, kl. 18.30 - 20.30 

i församlingshemmet i Ödeshög.  
Fri entré, frukt och juice i pausen 20: - 

"Inte perfekt, men helt okej!"  
Välkomna till en inspirerande temakväll -  

både för föräldrar och andra vuxna 
som vill bli rustade till att förmedla en sund självbild  

och en lagom god självkänsla till våra barn  
och ungdomar.  

Cajsa är bl.a. hälsopedagog, yrkesföreläsare,  
författare och låtskrivare. 

Läs mer om Cajsa på www.cajsatengblad.com 
Bäckalyckans förskola och Svenska kyrkan i Ödeshög  

i samarbete med Sensus 
 
 

Årsmöte i Boets Bygdegårdsförening 
Söndagen den 4 mars kl. 15.00 

Boets Bygdegård 
Sedvanliga förhandlingar. Vi bjuder på fika. 

Vi hoppas att även de som inte redan är medlemmar 
vill komma för att få information om vår verksamhet.  

Välkomna! 
Styrelsen för Boets Bygdegårdsförening 

 
 

1940–50 talets Sverige i ord, ton och fika 
(Radiokaka och Sockerkringla) 

Söndagen den 18 mars, kl. 16.00 
Boets Bygdegård 

Entré 100 kr 
Förbokning kan göras till Berit Evesjö 070–6067951, 

via telefon eller SMS. 
från den 1 mars till den 16 mars.  

Eventuellt överblivna biljetter säljs i Bygdegården. 
Välkomna att se, lyssna, smaka och umgås! 

Boets Bygdegårdsförening/Manskören Manifesta 

BO ETS 
BY A BLA D



Boets Byalags årsmöte 
Torsdagen den 22 mars kl. 19.00 

Boets bygdegård 
Sedvanliga förhandlingar och förtäring 

Välkomna  
Boets Byalag 

 
 

Cafékväll i Klöverdala missionshus 
Lördagen 24 mars kl. 19.00 

Kom och lyssna till Country Boys  
med Fredrik Olofsson i spetsen! 

Servering förstås! 
Varmt välkomna! 

Alliansmissionen Ödeshög 
 

 
Teater i Boets Bygdegård 

Torsdagen den 12 april kl. 19.00 
Östgöta Teatern i samproduktion med Riksteatern  

ger föreställningen JORD, som är ett relationsdrama.  
En föreställning som berör – om fadern, sonen  

och jorden vi ärvde. 
Entré 120 kr inkl. fika 

Välkomna! 
Ödeshögs Teaterförening, Boets Bygdegårdsförening 

 
 

Klöverdalamötet på Kristi Himmelfärdsdag! 
Torsdagen 10 maj kl. 11.00 och kl. 14.00 

Klöverdala missionshus 
Talare båda samlingarna: Simon Holst från Skövde 

Kl. 11.00 Sång och musik av Sylve Andersson med pianist 
Kl. 14.00 Sång och musik av Sandra Wristel (fd Rydberg)  

och Arvid Nyström med komp 
Lunch serveras mellan samlingarna  

och fika efter sista samlingen. 
Känn dig varmt välkommen! 
Alliansmissionen i Ödeshög 

 
 

Annonser 
Efterlysning 
Vi letar efter en medelstark jordfräs. Köpa, hyra eller låna. 
Johan Granhagen, Lilla Aleryd, 073-2312218 eller 
johan@granhagen,se 
 
 
Berit och Runes runda. 
Nu är det full fart i Lilla Aleryd. 
Helena Karlsson, Alexander Pettersson och deras lille son 
Alvin 3 år är nya hyresgäster i Lilla Aleryd. Paret har 
dessutom två härliga hundar. 
Helena har flyttar runt lite i bygden, bl.a. i Björnseryd.  
Alex, som har jakt som sitt stora intresse, har sina farföräldrar 
i Haddåsen. 
Ett ungt par som valt att stanna kvar i bygden och vill bo på 
landet. Helena arbetar som montör på Huskvarna och Alex 
som montör på Väderstaverken. Alvin går på Skeppets 
förskola. 
Välkomna och lycka till!! 

Berit Evesjö/Bygdegårdsföreningen 
Rune Sandberg/Byalaget 

 
 
 
 

Julmarknad i Boet 2017 
Ett stort tack till alla som besökte vår julmarknad. 
Överskottet från 2017 års marknad har vi valt att ge till 
Bäckalyckans förskola och till föreningen Östergötlands Barn. 

Julmarknadsgruppen 
 
 

Bygdegårdsföreningen 
Bygdegården är till för alla!! 
Hjälp oss att hålla den i gott skick och attraktiv 
genom att lösa medlemskort; enskild 60: -  familj 100: - 
Du kan använda Swishnummer:123 278 59 54 
eller bg 772–4743.Ange namn eller telefonnummer. 
Tack!                                                Boets Bygdegårdsförening 
 
 
Boets Byalag 
Projekt ”Boets skola” 
Det mesta tyder på att idén om folkhögskolekurser i Boet blir 
verklighet – och det redan under året.  
En terminslång kurs med hantverksinriktning ligger redan ute 
på nätet och startar till hösten. Innan höstkursen drar igång 
hoppas rektor Caroline Brun att det kan ha ordnats kortkurser 
på skolan som tex. ”Väv din egen trasmatta”. 
Ellen Hultman har en tre månaders lång deltidsanställning på 
20 procent för att göra en förstudie om folkhögskolefilialen. 
Det handlar framför allt om att hitta finansieringskällor. 
 

Hjärtstartaren 
Hjärtstartaren är nu flyttad till lilla förrådet sporthallen som 
man når både inifrån och utifrån. Skyltar är uppsatta för 
vägvisning Ett kodlås är installerat och koden får du när du 
kommer i den situationen att du behöver hjärtstartaren och 
ringer SOS. Det finns fortfarande möjlighet att nå den med 
nyckel från någon i styrelsen, ledarna för de olika aktiviteterna 
i Boethallen samt i Bygdegården, Bäckalyckan, Klöverdala 
missionshus, Boets skola o Boets bildemontering 
Hoppas att vi aldrig kommer till den situationen att vi behöver 
använda den  
 
 
 
 

Kurvan i Hagen 
Trafikverket tycker att vägen har för lite trafik för att det ska 
göras någon åtgärd, men än är inte loppet kört. Vem vet 
plötsligt händer det som Claes på trafikverket uttrycker sig. Vi 
kämpar på och en varningsskylt för utfart har utlovats.  
 

Motionsredskapen 
Efter att ha konstaterat att priset för att hyra cyklarna i 
Boethallen är lite för högt, har vi bestämt oss för dessa priser. 
10 kr/gång, 50 kr/vecka eller 200 kr/månad. Hoppas att Ni 
tycker det låter intressant och går in och bokar på vår hemsida 
 

Medlemsavgift  
Visa att du stöder Boets Byalag i deras verksamhet genom att 
betala medlemsavgiften för 2018 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 swishnr.123 510 18 86.  
bg. 5082–2204 eller kontant. 
Ange om du vill ha ditt medlemskort som vanligt, visa swish-
händelse eller sms vid betalningen. 
 

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


