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Aktiviteter
Teater ”JORD” i Boets Bygdegård

Stickcaféerna i Bygdegården

Idag torsdagen den 12 april kl. 19.00
Inträde inkl. kaffe 120 kr. Välkomna!
Ödeshögs Teaterförening/Boets Bygdegårdsförening

Observera att vårens sista stickcafé är onsdagen den 9 maj
Vi börjar igen i september och vi önskar
alla gamla och nya deltagare välkomna då.
Boet Bygdegårdsförening

Loppis med barnrelaterade saker
Lördagen den 14 april kl. 10.00 – 12.00
Sporthallen i Boet
Allt från kläder och skor till leksaker.
Kom och fynda
Finns även fika för den som är sugen.
För info kontakta Martina 070–2309898.

Hur mår Vättern?
Hur påverkas bygden av en gruva i Norra Kärr?
Söndagen den 15 april kl. 16.00
Boets Bygdegård
Naturskyddsföreningen i Tranås kommer
och informerar om Vätterns status.
Inträde inkl. fika 60 kr.
Välkomna!
Boets Bygdegårdsförening

Skramlans Loppis
Öppnar lördag den 28 april och har öppet i 4 dar,
28, 29, 30 april och 1 maj,
öppettider är kl. 11.00 – 17.00 alla dagar.
Sedan lördag-söndag hela sommaren (med reservation)
Välkomna till en ny spännande loppissäsong.
Maggan o Lars-Göran i Skramlan.

Hans Rydberg visar bildspel med foton och filmer
Söndagen den 29 april kl. 16.00
Boets Bygdegård
Idag visas kort och filmer från Bäck, Nisshult,
Tingstad, Gammelsby, Sunneby.
Inträde inkl. kaffe 60 kr.
Fortsättning följer i höst mot Stora Åby.
Välkomna önskar Hasse och Boets Bygdegård!

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

Klöverdalamötet på Kristi Himmelfärdsdag!
Torsdagen 10 maj kl. 11.00 och kl. 14.00
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 (f.d. Rydberg)
och Arvid Nyström med komp
Lunch serveras mellan samlingarna
och fika efter sista samlingen.
Känn dig varmt välkommen!
Alliansmissionen i Ödeshög

BUSSUTFLYKT
Fredagen den 1 juni
Bussen avgår kl. 7.00 från Boets Bygdegård
Den sedvanliga utflykten för deltagarna
i våra stickcaféer,
och övriga som vill följa med, går i år till
Hönsalottas Luffarmuseum i Boda Glasbruk,
Vi besöker också getfarmen Skåningsmåla Mohair
med angoragetter.
I gårdsbutiken säljs både garner, skinn
och stickade plagg.
Var och en tar med förmiddagskaffe.
Bussresan kostar 200 kr/person.
Kostnad för lunch och inträde/guidning tillkommer.
Alla är välkomna!
Anmälan senast den 25 maj till:
Bibbi, tel. 0144-20083, 076–1720083
Carin, tel. 0144-20098, 070–3920098
Boets Bygdegårdsförening

Morgonmöte i Björnseryd
Onsdagen 6 juni kl. 8.00
Medtag fikakorg
Vid regn i Klöverdala missionshus
Välkomna!
Alliansmissionen Ödeshög

Berit och Runes runda
Lyckan
Den här gången blev det ett återbesök. Alltid trevligt.
I Lyckan har Cazandra Jernsbo och Simon Andersson fått en
liten flicka. Märta föddes den 23 februari. En söt liten tjej som
har en lite stökig kvällsperiod, annars lugn och fin. Somnade i
mammas famn när vi var där. Storebror Harry, för närvarande
en typisk tvååring - allt var nej, nej, nej.
Äng
I Äng har det flyttat in hyresgäster. Therese Sörén med baren
My 12 år, Lukas 15 år, Alexander 17 år och iblandbon
Fredrik. Barnen går i skola i Ödeshög och Mjölby. Therese
kom till Ödeshög 1997 och arbetar idag i Väderstad på
Kronfågels kläckeri.
Varmt välkomna till bygden
Så var det det där med sommargäster – hör av Er om Ni vet
om några, så vi får även hälsa dem välkomna.
Berit Evesjö – Bygdegårdsföreningen
Rune Sandberg – Byalaget

Bygdegårdsföreningen
Bygdegårdsföreningens styrelse
Vi välkomnar två nya medlemmar i föreningens styrelse.
Dessa är:
Gunilla Christensen och Anita Karlsson
Övriga styrelsemedlemmar är:
Bibbi Andersson, Lisa Jonshagen, Berit Evesjö, Arne
Gustavsson, Carin Haupt, Sonja Hedrén, Annika Johansson,
Dick Johansson, Britt-Marie Rydberg, Gösta Rydberg, Hans
Rydberg.
Britta Davidsson, som lämnat styrelsen, tackar vi för många
års arbete och engagemang i föreningen.
Jag ser fram mot ett bra och givande styrelsearbete.
Bibbi Andersson/Ordförande

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.
Midsommarfirande
Midsommaraftonen börjar närma sig och det är dags att börja
förbereda inför den. Vi som tidigare år har arbetat med den
känner att vi skulle behöva hjälp med att arrangera denna
återkommande och mycket trevliga evenemang. Känner du
dig manad att hjälpa till med diverse förberedelser, så som
klädning av stång samt vara engagerad vid själva festen hör
gärna av Er till Mona 0144-200 30 eller maila till byalaget.
Utan Er hjälp klarar vi inte av att ha midsommarfesten!
Midsommargruppen
Hemvändardag
Boets byalag och Bygdegårdsförening har börjat funderat på
att arrangera en hemvändardag i höst. Nu undrar vi om det
finns några där ute i bygden som kan tänkas vara med och
planera denna dag. Kontakta i så fall Mona Lilja 0144-200 30.

Årsmötet
Matilda Forsärla, hantverkslärare från Sommenbygdens
Folkhögskola och Christina Bryntesson inledde mötet med att
berätta om projektet Boet skola.
Under de sedvanliga förhandlingarna beslutades bl.a. att
styrelseledamöterna blev omvalda (föreningarna väljer själva
representanter) och Christina blev omvald som ordförande.
Till valberedningen valdes Magnus Ax och Mia Andersson.
Resultatet för året 2017 blev en förlust med ca 8 000 kr.
Under verksamhetsplanen kom det upp önskemål om att
anordna en valdebatt samt ett krisberedskapsmöte. Styrelsen
fick i uppdrag att kolla vidare om detta.
Projekt ”Boets skola”
Som Byalaget har presenterat vid ett öppet möte i höstas och
igår på årsmötet, så kommer Sommenbygdens Folkhögskola
att starta kurser i Boets gamla skola hösten 2018. Det blir en
heltidskurs i hantverk höstterminen 2018 och kortare kurser
eller distanskurser med enstaka träffar under läsåret 2018–
2019. Sedan är en ettårig kurs utlyst med start i januari 2019.
Den ska ha inriktning mot småskalig försörjning på
landsbygden – jord- och skogsbruk.
Folkhögskolan hyr lokalerna av Ödeshögs kommun. Kring
användandet av skolan och kontakter med bygden samarbetar
Folkhögskolan med Boets byalag.
Det kommer att finnas behov av olika typer av boenden till de
som går kurserna - så meddela Byalaget om du t.ex. har en
stuga eller några rum att hyra ut! Eller om du har kunskaper
eller idéer du vill dela med dig av som kan göra kurserna
bättre!
Det kommer att finnas behov av olika typer av boenden till de
som går kurserna - så meddela Byalaget om du t.ex. har en
stuga eller några rum att hyra ut! Blankett finns på hemsidan:
http://www.boetsbyalag.nu/projekt/Boets%20skola/Boendebla
nkett.pdf
Eller om du har kunskaper eller idéer du vill dela med dig av
som kan göra kurserna bättre!
Här kan du läsa om de kurser som redan ligger ute att söka:
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/hantverkaterbruk-och-odling/
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/hallbar-livsstiloch-ekologisk-odling/
http://www.sommenbygdensfolkhogskola.se/ovrigautbildning
ar/hundskotarutbildning-pa-distans/

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 swishhändelse eller sms vid betalningen.
Lämna inslag inför nästa Byablad i juni till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

