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Aktiviteter 
 
 

Nu drar vi igång igen! Häng på! 
Tonår: 

Fredag 30 augusti kl. 19.30 
Klöverdala missionshus 

 

Tonårs innebandy 
Måndag den 2 september kl. 19.00 

Boethallen 
 

UV-scout (7 år och uppåt): 
Tisdag 3 september kl. 18.00 

Klöverdala missionshus 
 

Söndagsskolan (3 år och uppåt): 
Söndag 15 september kl. 10.00 

Klöverdala missionshus 
 

Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 10.00 
Alla är välkomna! 

För mer info och program: www.alliansohog.se 
Alliansmissionen Ödeshög 

 
 
 

BIRGERS SKAFFERI 
Nu när hösten knackar på dörren så ändrar vi 

öppettiderna från 1 september.  
TORSDAGAR kl. 14.00 - 18.00 
LÖRDAGAR kl. 11.00 - 14.00 

Övrig tid och för beställningar av ostkakor och 
smörgåstårtor eller för att komma och äta en bit mat.  

Ring: 070-2248784  
Välkomna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motionsgympa 
Söndagar kl. 19.00 – 20.00 

Boethallen 
Välkommen nya och tidigare deltagare! 

Ledare Elin Vernersson tel. 070-5493097 
Boets IK 

 
 
 

Stickcafé 
Nu drar vi igång stickcafét igen i Boets bygdegård 
Onsdagar ojämn vecka mellan kl. 17.00-21.00. 

Det finns möjlighet att köpa fika. 
Välkomna 

Bygdegårdsföreningen 

 
 
 

Loppis med barnkläder och  
barnrelaterade saker 

Lördagen den 21 september mellan kl.10.00 – 12.00 
kommer det att vara loppis i Boethallen med barnkläder, 

skor, leksaker, allt som passar till barn.   
Kom och handla, anmäl dig för att du vill sälja eller 

kom bara för att ta en fika. 
Överskottet går till välgörenhet.  

Tillsammans kan vi spara pengar, tänka miljömässigt 
och göra en insats för andra samtidigt! 

För info och om du vill anmäla dig för att sälja kontakta 
Anna Nyberg 070–5356892 

 

BO ETS 
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Hans Rydberg visar bildspel och filmer  
från Tellekullaområdet. 

Söndagen den 29 september kl. 16.00 
Boets bygdegård 

Inträde: 60: - inkl. fika. 
Välkomna 

Bygdegårdsföreningen 

 
 
 

Teater i Bygdegården! 
”Man ska veta vad lycka är”! 

Torsdagen den 3 oktober kl. 19.00 
Ett arrangemang tillsammans med  
Östergötlands Bygdegårdsdistrikt 

och Riksteatern. 
Inträde 120: - inkl. enklare förtäring 

Välkomna 
Bygdegårdsföreningen 

 
 
 

Medlemsmöte 
Måndagen den 7 oktober kl. 19.00 

Bultsbol missionshus 
Kommunalråd Annicki Oscarsson, David Svensson  
från Ödeshögs kommun, Claes-Göran Nilsson och 

Harald Tingström från Vökby informerar om 
bredbandsutbyggnad runt Boet 

Vi kommer även att ta upp hur man kan skydda sig  
mot inbrott med hjälp av övervakningskamera 

Finns det något behov av en cykelväg till Ödeshög? 
Har du några punkter du vill att vi ska ta upp,  

maila dem gärna till info@boetsbyalag.nu 
Välkomna 

Boets byalag 

 
 

Gubbagympa 
Startar tisdagen den  

8 oktober kl. 19.30 – 21.00 
Boethallen 

Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 073-3521709 
Välkomna 
Boets IK 

 

 
 
 

Bordtennis 
Startar torsdagen den  

10 oktober kl. 19.00 – 21.00 
Kom till Boethallen och spela med oss. 

Stig Fransson 072-5010109 
Välkomna 
Boets IK 

 

 
 
 

Musikcafé 
Fredagen den 18 oktober kl. 19.00 

Boets bygdegård 
Ett arrangemang tillsammans med  

Alliansmissionen Ödeshög  
Cilla Hektor från Boxholm sjunger.  

I stället för inträde blir det en insamling till  
”Hoppets Stjärna”. 

Bygdegårdsföreningen serverar fika för 30: -. 
Välkomna 

Bygdegårdsföreningen och  
Alliansmissionen Ödeshög 

 

 
 



Fullspikat – på nytt!! 
Söndagen den 20 oktober kl. 15.30 
I Wernerssons snickeri, Frätsabola. 
Visning av nya delen av snickeriet 

Konst och fotoutställning med  
Frida och Ellen Wernersson 

En "trälig" tipsrunda i snickeriet med priser 
Kl. 17.00 Manskören Manifesta underhåller 

Efter kören servering av ostkaka  
Entréavgift 50 kronor (inkl. fika) 

Välkomna! 

 
 
 

Kulturveckan. ”Vårt genetiska arv”. 
Torsdagen den 24 oktober kl. 19.00 

Boets bygdegård 
En föreställning med Eva Granlund 

från Vadstena. 
Inträde 150: - inkl. mat, kaffe och kaka. 

Anmälan senast fredagen den 18 oktober till  
Bibbi Andersson 076 – 172 00 83 

Britt-Marie Rydberg 073 – 803 12 07 
Välkomna 

Bygdegårdsföreningen 

 
 
 

Berättelse om Disevibäcken och troll 
Söndagen den 27 oktober kl. 16.00 

Boets bygdegård 
Johan Karlsson berättar om sina iakttagelser 

kring Disevibäcken.  
Johan har filmat ån/bäcken under 1 års tid  

för att se alla skiftningar. 
Dessutom kommer Vally och visar upp en del  

av sin handgjorda trollsamling.  
Vi får även nöjet att lyssna på en saga om dess troll. 

Inträde 80: - inkl. fika. 
Välkomna 

Bygdegårdsföreningen 

 

Missionsauktion i Klöverdala Missionshus 
Lördagen den 9 november kl. 18.00. 

Andakt, lotterier, servering och 
försäljning av hantverk mm. 

Varmt välkomna! 
Klöverdala Missionsförsamling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nostalgikväll med Fibrotanterna 
Söndagen den 10 november kl. 16.00 

Boets bygdegård 
En Teatergrupp inom  

Fibromyalgiföreningen i Mjölby.  
Musik från 50-talet och framåt  

blandat med olika sketcher baserat på  
förvecklingar det kan bli när man blir äldre.  

Bredband – ledband etc. 
Inträde 100: - inkl. fika- 

Välkomna 
Bygdegårdsföreningen 

 
 
 
Annonser 
Sökes 
Plåtrör till vår halmfläkt 12” eller 300 mm. Några meter 
raka en böj. 
Kontrollkärl från 40–50 talet till vår lilla 
mjölkningsvagn. Verkar inte som att någon köpte ett 
dedikerat kontrollkärl utan om man ens provmjölkade så 
använde man något enklare. Ändå har jag pratat med 
enskilda bönder som åtminstone minns dessa som man 
använde om det var en kontrollant närvarande. 
Jan Murberger 070–5806077 
 

 
 



Anslagstavla 
Välkomna att besöka vår nya butik  

Boets bildemontering 

 
 
 
Sommenbygdens folkhögskola i Boet har för närvarande 
två distanskurser på gång. Kursen Hållbar livsstil som 
började i februari och fortsätter till december. 
I juni avslutades första årskursen Hantverk, återbruk, 
odling och en ny började nu i augusti. Den hade många 
sökande (38 stycken) 20 är nu antagna. Deltagarna 
verkar gilla Boet! Tack alla ni som vi fått besöka och 
alla ni som hyr ut för övernattningar. 
  

Sommenbygdens folkhögskola 
 

 
 
 
Berit och Runes runda. 
I Götakullatorpet, en del av Skog, har Andreas 
Gustavsson och Josefina Johansson flyttat in. Torpet är 
tänkt som sommar- och fritidsboende. Andreas och 
Josefina bor i Linköping. Josefina är uppväxt i Gamleby, 
Småland och Andreas har under sin uppväxt alternerat 
mellan Linköping och Ugglehult. Båda har gått på 
universitetet i Linköping, Natur- och Lantbruk. Båda 
arbetar på Länsstyrelsen, Josefina med 
naturvårdsärenden och Andreas med lantbruksärenden. 
Andreas känner vi redan som en medlem i manskören 
Manifesta. Varmt välkomna till bygden. 
 

I Topphult håller Therese och Simon Arvestrand på och 
renoverar sitt nyinköpta hus. De kommer närmast från 
Malexander. Therese arbetar på Sommenbygdens 
Folkhögskola och då med hundutbildning. Simon arbetar 
som automationsingenjör på ÅF-föreningen. För tillfället 
är han placerad i Jönköping på Munksjö Paper. 
Deras liv kantas av lite olika sorters djur bl.a. fyra 
härliga hundar av fyra olika raser. Simon har två av 
dessa som jakthundar. 
Lycka till och välkomna till bygden. 

Berit Evesjö, Bygdegårdsföreningen 
Rune Sandberg, Byalaget 

 

Boets Byalag 
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, Lisa Jonshagen och Jan Murberger samt Mi och 
Fredrik Olofsson. Denna sommar har det inte varit lika 
varmt som förra året, men många har ändå besökt 
badplatsen för ett svalkande dopp, fika, grilla, campa 
eller bara njuta av den fina naturen. ett varmt tack även 
till Rune och Dick som har turats om att klippa gräset. 

 
 
Vad diskuterar vi på våra styrelsemöten? 
Varje förening och arbetsgrupp berättar om vad som har 
hänt och kommer att hända. 
Vi tar upp olika frågor och händelser i bygden. 
Agerar mot kommun eller andra instanser om det är 
något vi vill förbättra eller har synpunkter på. 
Som bl.a. lyse på återvinningsstationen, avvaktar besked 
efter att den nye tekniske chefen har kommit. Den blå 
hästen på skolgården som de ville flytta till Rök, men 
som nu får stå kvar och kommer att renoveras, bara lite 
formella saker först som måste utredas. 
Anordnar medlemsmöte där vi tar upp aktuella ämnen. I 
år är det bredbandsutbyggnad, övervakningskamera och 
cykelväg till Ödeshög 
Vi beslutade på senaste mötet att välja Åsa Hedberg till 
sekreterare. 
Gå gärna in på vår hemsida www.boetsbyalag.nu och läs 
våra protokoll under länken dokument. 

 
 
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 november till  
Boets byalag tel. 072-30 16 500 
E-post: info@boetsbyalag.nu  
 


