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Aktiviteter
Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film

Stickcafé i Boets Bygdegård

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!

Varannan onsdag kl. 17.00 – 21.00, ojämn vecka
Säsongens sista stickcafé är onsdagen den 8 maj
Välkomna, både gamla och nya besökare,
att handarbeta prata, fika och spela kort
Boets Bygdegårdsförening

Passionsandakt
Tisdagen den 16 april kl. 19.00
Boets bygdegård
Kaffeservering
Välkomna
St Åby Sockenråd

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

Bussresa
Torsdagen den 23 maj går i år mot Kumla
Vi gör ett fikastopp på Sjöparkens Växthus
Fortsätter resan mot Kumla Skofabriks Museum
Vi äter lunch på Rosendals Festgård
På hemvägen besöker vi Hunnevads Hantverk,
utanför Skänninge.
Vi beräknar en kostnad på ca 450:-/person inkl.
inträden och lunch.
Bussen går från Boets Bygdegård kl. 08.00
Påstigning i Ödeshög på Nygatan
Anmälan senast den 16 maj till
Bibbi 076 17 20083
Berit 070 606 79 57
Välkomna!

Skramlans Loppisbodar
Öppnar onsdagen den 1 maj
öppettider är kl. 10.00 – 16.00 (obs ny tid)
Sedan lördag-söndag hela sommaren (med reservation)
Välkomna till en ny spännande loppissäsong,
hälsar Maggan o Lars-Göran

Trädgårdslandet's Soppbuffe'
Onsdagar från 8 maj kl. 16.00- 20.00
MENY:
Dagens soppa
Hembakat med gott tillbehör
Kaffe och kaka
100 kr / person
Välkomna

Välkomna till årets Klöverdalamöte!
Kristi Himmelfärdsdag 30 maj kl. 11.00 och 14.00
Plats: Klöverdala missionshus
Talare: Tomas Arvidsson från Aneby
Sång & musik av:
Sånggruppen Akvileja (kl. 11.00)
Lovsångsbandet Sion Worship (kl.14.00)
Servering mellan och efter samlingarna.
/Alliansmissionen Ödeshög

Morgonmöte i Björnseryd
Torsdagen 6 juni kl. 8.00
Medverkande:
Mats Fransson talar, Inger Rydberg spelar
Medtag fikakorg
Vid regn i Klöverdala missionshus
Välkommen!
Alliansmissionen Ödeshög

Öppet hus!
Sommenbygdens folkhögskola bjuder in till öppet hus i
Boets skola
Måndagen den 10 juni klockan kl. 15:00-18:00.
Workshops i charleston & slöjd m.m.
Fröbibliotek
Visning av de uppfräschade lokalerna och odlingarna
Info om folkhögskolan och kursverksamheten
Fika
Mer info framöver på
www.sommenbygdensfolkhogskola.se
Varmt välkomna!

Berit och Runes runda.
Det verkar vara ovanligt stilla i bygden när det gäller
inflyttade och nya bebisar. Men vi ligger i startgroparna
när det händer något.
Men nu behöver vi återigen lite hjälp från er när det
gäller sommargäster. Vi kommer ju även att besöka
sommargäster, så vet du någon, känner du någon så hör
gärna av dig till
Berit 070 606 79 51 eller Rune 072 572 20 08.
Berit och Rune, Välkomstkommittén

Boets Byalag
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.

Anslagstavlan
Sökes
Har du en stockasåg/ timmersvans till övers? Kommer
gärna och kikar om den kan ingå i min framtida
utställning.
Jan Murberger tel. 070-5806077

Sommenbygdens Folkhögskolas kurser i Boet
I februari startade en distanskurs, Hållbar livsstil på
landet med 7 deltagare. Kursdeltagarna kommer från
olika delar av landet och hittar logi i Boet med omnejd
vid studietillfällena. Lokalerna har städats och gjorts i
ordning för att fungera. Nu finns en vävlokal och två
klassrum iordninggjorda i skolbyggnaden. Lärarbostaden
fungerar som kök, matsal och rum för förkultivering för
de mindre kurserna. Odlingslådor har placerats i skolans
trädgård.
Kursansvarig lärare Matilda Forsärla finns på plats och
öppnar skolan för allmänheten på måndagar mellan
kl. 10.00 – 14.00. Där finns ett fröbibliotek. Man tar det
man vill ha och lämnar det man kan avvara. Solidariskt,
gratis, enkelt.
Välkommen

Bygdegårdsföreningen
Styrelsen välkomnar två nya medlemmar, Mona Lilja
och Susanne Wik, med hopp om ett intressant och
kreativt år i styrelsen.
Var med och stötta Bygdegårdsföreningen.
Styrelsen har beslutat att vi ska ansluta oss till fiber. Det
medför en kostnad utöver planerad budget. Vi hoppas att
det finns medlemmar som vill vara med och bidra med
en egen vald summa.
Bankgiro 772–4743 eller Swish 123 278 59 54. Passa på
att bli medlem/betala din medlemsavgift Enskild
medlem 80: - alternativt familj 120: -.

Årsmötet
Mia Andersson från Trädgårdslandet Sonaby och Åsa
Hedberg från Ekolådan, inledde mötet med att berätta
om deras verksamheter.
Under de sedvanliga förhandlingarna beslutades bl.a. att
som nya styrelseledamöter valdes Arne Arvidsson och
Åsa Hedberg (föreningarna väljer själva representanter).
Maria Niemeyer och Hans Karlsson har ett år kvar.
Christina Bryntesson blev omvald som ordförande.
Till valberedningen blev det omval på Magnus Ax och
Mia Andersson. Arne Arvidsson avgick som revisor.
Hans Blomberg blev vald istället. Susanna Enifena har
ett år kvar.
Resultatet för året 2018 blev en vinst med ca 3 055 kr.
Beslutades även att pengen man får när man söker från
donationsfonden kommer att vara 1 500 kr/år
Under verksamhetsplanen kom det upp önskemål om att
styrelsen anordnar ett medlemsmöte samt arbetar för
lyse på återvinningsstationen och ev. även längs med
vägen till korset. Styrelsen fick även i uppdrag att
undersöka vad som ska göras med Bibbis skylt 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 om du vill ha ditt medlemskort som vanligt, visa
swish-händelse eller sms vid betalningen.
Lämna inslag inför nästa Byablad i juni till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

