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Aktiviteter
Gubbagympa

Information från Ombergs EKO-gård

Tisdagar kl. 19.30 – 21.00
Boethallen
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 200 50
Välkomna
Boets IK

Söndagen den 17 februari kl. 16.00
David Appelgren, som har ekologisk odling
på sin gård vid Omberg,
berättar om framtidens gröda - hampa!
Inträde inkl. kaffe 100 kr
Välkomna till en intressant föreläsning!
Boets Bygdegårdsförening

Stickcafé i Boets Bygdegård
Varannan onsdag kl. 17.00 – 21.00 alltid ojämn vecka.
Välkomna, både gamla och nya besökare,
att handarbeta, prata, fika, spela kort
Boets Bygdegårdsförening

Motionsgympa
Onsdagar o söndagar kl. 19.00 – 20.00
Boethallen
Ledare Elin Vernersson tel. 070-549 30 97
Välkomna
Boets IK

Allsång i Bygdegården
Söndagen den 24 februari kl. 16.00
Vi sjunger allsång under ledning av
Ann-Britt Scherman.
Sångerna visas med stora bokstäver
på filmduk.
Inträde inkl. kaffe 60 kr
Välkomna till en trevlig allsångskväll!

Bordtennis
Torsdagar kl. 19.00 – 21.00
Kom till Boethallen och spela med oss.
Stig Fransson tel. 072-501 01 09
Välkomna
Boets IK

BIRGERS SKAFFERI
Öppnar onsdagen den 13 februari kl. 14.00 – 18.00.
Öppet onsdagar och torsdagar,
övrig tid, ring Mia 070 22 48 784
Från den 20 februari kommer det att finnas
Ekologiskt nötkött och även viltkött.
Välkomna att titta in och se vad vi kan erbjuda.
Trädgårdslandet Sonaby

Årsmöte i Bygdegårdsföreningen
och information om Urnatur av Håkan Strotz
Söndagen den 3 mars kl. 16.00
Håkan Strotz kommer att vara mötesordförande.
Vi bjuder på fika och efteråt berättar
Håkan om verksamheten på Urnatur.
Alla, inte bara medlemmar, är hjärtligt välkomna
till Bygdegården!
Boets Bygdegårdsförening

Föredrag om Island –
vulkanernas, vattnets och vildhästarnas land
Söndagen den 10 mars kl. 16.00
i Bygdegården
Torhallur Heimisson från Aneby
berättar om Island.
Inträde inkl. kaffe 100 kr.
Varmt välkomna!
Boets Bygdegårdsförening

Boets Byalags årsmöte
Måndagen den 25 mars kl. 19.00
Klöverdala missionshus
Sedvanliga förhandlingar och förtäring
Mia från Trädgårdslandet Sonaby
berättar om sin verksamhet
Välkomna
Boets Byalag

Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film
Söndagen den 31 mars kl. 16.00

Bygdegården
Denna gång visas från Jonstorp till Höghult
Inträde inkl. fika 60 kr
Välkomna önskar Hasse och Bygdegårdsföreningen!
Trubadurafton – från Bellman till Beatles
Söndagen den 7 april kl. 16.00
i Bygdegården
Vistrubaduren Göran Wiberg från Mjölby
underhåller.
Inträde inkl. kaffe 100 kr
Hjärtligt välkomna till en trevlig visafton!
Boets Bygdegårdsförening

Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film
Söndagen den 14 april kl. 16.00
Bygdegården
Denna gång visas från Göleryd till Brickan och
från Alboryd till Kroxeryd
Inträde inkl. fika 60 kr
Välkomna önskar Hasse och Bygdegårdsföreningen!
Bygdegårdsföreningen
Var med och stötta Bygdegårdsföreningen!
Vi påminner dem som inte redan har förnyat
medlemskapet att göra det. Nya medlemmar
önskas hjärtligt välkomna. 2019 års avgift är
80 kr för vuxen, 120 kr för familj. Som medlem får du
kaffebiljett och 10% rabatt när du hyr bygdegården.
Medlemsavgiften kan betalas vid något av våra
arrangemang i bygdegården eller till bg. 772–4743.
Boets Bygdegårdsförening

Sommenbygdens Folkhögskolas kurser i Boet
I Boets skola har det under hösten varit 2 distanskurser.
Den ena ”Uthålligt och småskaligt skogsbruk på din
mark” 3 tillfällen med ca 30 deltagare. Kursen fortsätter
under våren. Den andra ”Hantverk, återbruk och odling”.
Den 18 februari startar distanskursen ”Hållbar livsstil”
med träffar på veckodagar varje månad. Kursen vänder
sig till dig som vill lära dig mer om hur man kan leva
hållbart och meningsfullt på landet. Det planeras även
sommarkurser i Boet.
Mer info om våra kurser finns på hemsidan
www.sommenbygdensfolkhogskola.se (under flikarna På
distans och Övriga utbildningar).

Annonser
Köpes
Gammal stocklyft från 1950–60 talet. Det finns två
modeller som kan vara aktuella:
1: Drygt manshög, böjd ställning med virespel som vevas
för hand. Väger som två militärcyklar.
2: Pumpmodell. Den är mer som en stång med
pumphandtag. Kättingen eller stocken fästes på en krok
på lyften.
Andra modeller kan finnas men de ska vara såpass
portabla att de kan bäras av en man.
Virke 1"4 "bondsågat" gran eller fur. Köpte fint från
Ugglehult men de mindre dimensionerna är slut.
Jan Mutanen Tel. 070-5806077
Sökes
Jag och muraren behöver inspiration. Har någon en
gammal smedja med murad ässja här i närheten? Skulle
vara trevligt att få komma dit och ta lite bilder i så fall.
Jan Mutanen Tel. 070-5806077

Anslagstavla
Återvinningsstationen i Boet
Vi som bor i trakten är väldigt nöjda med att vi på ett så
smidigt sätt kan lämna våra sopor till återvinning. Tyvärr
händer det, att när man kommer dit, är det väldigt
skräpigt. Det har till och med varit så att det har stått
kassar/kartonger bredvid containrarna.
Nu har vi pratat med Torgny Konradsson på
Ödeshögsbostäder, hur vi ska agera när vi ser något
dylikt. Vi ska direkt kontakta Torgny Conradsson på
Ödeshögsbostäder, tel. 0144 353 06. De kommer då ut
och städar efter någon. Skulle man kunna spåra vem som
skräpat ner, skickar Ödeshögsbostäder en faktura på
städningen till berörd person. Vi hoppas att det
fortsättningsvis ska vara städat runt återvinningsstationen
i Boet.
Ex antal boende i trakten

Boets byalag
Donationsfonden
Mia från Trädgårdslandet tilldelades förra årets bidrag
från donationsfonden.
Gran i korset
Ett stort tack till Stellan Tagesson som skänkte granen i
korset.
Medlemsavgift
Visa att du stöder Boets Byalag i deras verksamhet
genom att betala medlemsavgiften för 2019 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 vid betalningen om du vill ha ditt medlemskort som
vanligt, uppvisa swish-händelse eller sms.
Lämna inslag inför nästa Byablad i april till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

