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Fira Midsommar i Boet
Midsommarstången klär vi kvällen innan
Vi träffas klockan 18.00
Plocka blommor och blader, vi binder kransar och klär
stången. Jätteroligt att göra tillsammans
Vi bjuder på fika
Stången reser vi på Midsommarafton kl. 14.00
Sen börjar dansen
tillsammans med musikanter
Ta med egen fikakorg
Luftgevärsskytte
Lotterier

Stångstötning

Kasta boll

Pilkastning

Kela med kaniner

Varmt välkomna
till sporthallen i Boet

Hedréns

Kyrkans Familjerally

”En Salig Blandning”
Loppis o annat
Öppet varje söndag från den 23 juni
till den 18 augusti kl. 11.00 – 16 .00
Klöverdala 2
Välkomna till oss 😊
Hedréns 073–0247287

Söndagen den 23 juni
Start och mål i Bygdegården
start kl. 18.00. 50: - per bil
Tipsfrågor för både vuxna och barn
Ta med hela familjen + kaffekorg
Kort andakt i samband med prisutdelning
Möt upp på en trevlig söndagskväll
St. Åby sockenråd

Berit och Runes runda.

Boets Bygdegårdsförening

Skramlan
Vi åkte till Skramlan och träffade Henrik Andersson
med lilla dottern Vera. Vi hade hoppats på att få träffa
Henriks sambo Maria Rickardsson, men hon var i
Jönköping och shoppade. Men hon ska kännas sig riktigt
välkommen till bygden. Henrik arbetar som enhetschef
på ambulansen i Motala och Maria, som för tillfället är
mammaledig, arbetar som undersköterska på Solgården.
Lilla Vera, snart 4 mån, är för det mest en liten nöjd och
glad tjej.

Ett stort tack – Vernerssons Snickeri!
Tack Daniel Vernersson för sponsringen av vår nya skylt
till Bygdegården. Den kommer inom kort att pryda den
södra väggen.

Stengårdshult
Där hittade vi en hemvändare, Maria. Maria har bott i
Jönköping ett par år och även i Bollnäs. Där hittade hon
Janne, och de är nu gifta och heter Widing. Janne arbetar
i Vetlanda som mekaniker men Maria har inte bestämt
vad hon ska satsa på.
Prästtorp
Alldeles nyinflyttade är paret Anna och Joel Melin.
Anna är utbildad massör men arbetar idag inom
hemtjänsten i Gränna. Joel har varit meteorolog på SVT,
men driver idag ett bageri i Gränna, med inriktning på
ekologiskt och fullkorn. De har även en affär som säljer
hälsoinriktade produkter som man kan handla i medhavd
burk/påse. Butikerna finns på Bergsgatan 44 resp.
Brahegatan 63.
Vi tar tacksamt emot tips om inflyttade, nyfödda eller
nya sommargäster, så vi inte missar någon.
Berit 070 606 7951, Rune 072 572 2008

Anslagstavla
Köpes
Fungerande traktor med frontlastare. Gärna vagn också.
Johan Granhagen johan@granhagen.se ,0732312218

Fiber i Bygdegården
Nu har vi installerat fiber i Bygdegården. Som vi skrev i
förra numret är vi tacksamma om ni sponsrar oss med
kostnaden för installationen. Den utgiften fanns inte med
i vår budgetplanering. Bg 772 4743. Vi är även
tacksamma om ni kommer med förslag hur vi bäst
utnyttjar vår fiberinstallation.
Kontakta Bibbi 076 172 00 83.

Boets Byalag
Tack
Stort tack till Jack Eckerberg Tranås för slanten till
Klinten
Hemsida o Facebook
Besök gärna vår hemsida http://boetsbyalag.nu/ samt nya
facebooksidan https://www.facebook.com/boetbygden/
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 augustiseptember till
Boets byalag tel. 072-30 16 500
E-post: info@boetsbyalag.nu

Trevlig sommar önskar Boets Byalag

