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Aktiviteter
Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film

Första Adventsgudstjänst

Söndagen den 4 november kl. 16.00
Bunkabola, Jonshult, Basliden, Sand, Ersbola,
Lybeck, Kvarneryd och Skramlan
Inträde inkl. kaffe 60 kr.
Välkomna önskar Hasse och Bygdegårdsföreningen!

Söndagen den 2 december kl. 10.00
Stava missionshus
Medverkande Lotta Högsveden
Sång av Samklang och söndagsskolan
Kyrkkaffe
Varmt Välkommen!
Alliansmissionen Ödeshög

”Tre starka kvinnor”
Söndagen den 11 november kl. 16.00
i Bygdegården
Föredrag av Kalle Bäck om tre starka kvinnor.
Inträde inkl. kaffe 100 kr.
Välkomna att lyssna till ett intressant föredrag!
Boets Bygdegårdsförening

Krisberedskapsmöte
Måndagen den 19 november kl. 19.00
Boets Bygdegård
Ödeshögs Räddningstjänst informerar
och det finns chans att ställa frågor
Bolani center som är en grupp ungdomar
som går på Holavedsgymnasiets handelsprogram,
serverar Bolani, en afgansk vegetarisk maträtt
Välkomna
Boets Byalag

Skramlans Loppis
Helgöppet den 24–25 november kl. 11.00 – 16.00
Passa på att julhandla i Maggans 2 rum, samt gubbloppis
och stallet om det inte är mycket snö.
Möbelavdelningen är stängd
Välkomna
Maggan o Lars-Göran i Skramlan
”Vara eller inte vara”- Vilket livsmedel ska jag välja?
Söndagen den 25 november kl. 16.00
i Bygdegården
Föreläsning av Tommy Svensson,
som är expert på tillsatser i maten.
Inträde inkl. kaffe 100 kr.
Välkomna att ta del av intressant information!
Boets Bygdegårdsförening

TRÄDGÅRDSLANDET SONABY
Välkomna till ett gammeldags julbord i lantlig miljö.
Lördagar och söndagar 1 - 16 december
2 sittningar, kl. 12.00 – 15.00 & 17.00 – 20.00
Barn 0–3 år gratis.
Barn 4–8 år 75: - /pers. dryck ingår
Barn 9–12 år 195:-/ pers. dryck ingår
Vuxen 499: - / pers. dryck ingår
Vid bokning eller frågor kontakta oss
Mia: 070–2248784 eller Christina: 070–2693233
Tradgardslandetsonaby.com

Stickcafé i Boets Bygdegård
Onsdagen den 5 december kl. 17.00 – 21.00
har vi det sista stickcaféet för terminen i Bygdegården.
På återseende
Boets Bygdegårdsförening

Luciafest med luciatåg!
Lördagen den 8 december kl. 18.00
Klöverdala missionshus
Alla är varmt välkomna!
Arr: SAU Ödeshög

Hasse Rydberg visar bildspel med foton och film
Söndagen den 9 december kl. 16.00
i Bygdegården
Denna gång handlar det om
Bro, Sjögård, Bonderyd, Månsdabola,
Prästabola och Pelarbo.
Inträde inkl. kaffe 60 kr.
Välkomna önskar Hasse och Bygdegårdsföreningen!

Julnattsgudstjänst
Julafton kl. 23.00
Bultsbols missionshus
Kom och ta del av julens verkliga innebörd
Medverkande Lotta Högsveden, Petter Nyberg m.fl.
Välkomna
Alliansmissionen Ödeshög

Grötfest
Fredagen den 28 december kl. 19.00
Klöverdala missionshus
Kom och dela gemenskapen och gröten!
Alla är välkomna
Alliansmissionen Ödeshög

Svenska kyrkan Ödeshög
Söndagen den 30 december kl. 16.00
Gudstjänst i Boets Bygdegård
Medverkan av Lysingers sångkör
Kaffeservering.
Varmt Välkomna!
St. Åby kyrka Sockenråd

Gubbagympa
Startar tisdagen den 8 januari kl. 19.30 – 21.00
Boethallen
Vid frågor ring Stellan Tagesson tel. 200 50
Välkomna
Boets IK

Vad är det som händer i Boets skola?
Ja, nu är vi igång! Sommenbygdens folkhögskola har
startat flera kurser under hösten! Efter uppvärmningen i
somras med kortkurser i fågelskådning och Charleston
har två längre distanskurser börjat. 17 kvinnor från olika
delar av landet går kursen Hantverk, återbruk och odling.
De har redan lärt sig färga garn, bygga miniväxthus och
tälja i trä och träffas i Boets skola var tredje vecka.
27 deltagare går kursen Uthålligt skogsbruk på din mark.
Tillsammans lär de sig tänka nytt kring sin skog och
målet är förutom fördjupade kunskaper att göra en hållbar
skogsbruksplan.
Just nu jagar vi fler sökande till våra två kurser i Hållbar
livsstil. Den ena kursen som går på heltid planeras börja i
januari och den andra på distans startar i februari. Hjälp
oss gärna att sprida detta! Läs mer på vår hemsida!
www.sommenbygdensfolkhogskola.se
Vi vill passa på att rikta ett tack till er alla som hyr ut
stugor och rum till våra kursdeltager. Vi har bara hört
positiv om er!
Vi laddar nu också för sommarens kurser. Det finns
många idéer på spännande kurser, håll utkik!
Caroline o Christina

Motionsgympa
Startar söndagen den 13 januari kl. 19.00 – 20.00
och
onsdagen den 16 januari kl. 19.00 – 20.00
Boethallen
Välkommen nya och tidigare deltagare!
Ledare Elin Vernersson tel. 070-5493097
Boets IK

Stickcafé i Boets Bygdegård
Onsdagen den 16 januari öppnar stickcaféet igen.
Därefter träffas vi varannan onsdag, ojämn vecka,
Mellan kl. 17.00 – 21.00
Välkomna, både gamla och nya besökare,
att handarbeta, prata, fika, spela kort!
Boets Bygdegårdsförening

Bordtennis
Startar torsdagen den 31 januari kl. 19.00–21.00
Kom till Boethallen och spela med oss.
Hans Rydberg tel. 200 42
Välkomna
Boets IK

Annonser
Säljes
Det går nu att beställa ostkaka, kalvdans och Sonabys
efterfrågade favoriter: Surdegsknäcke och surdegsbröd
med rödbetor till julbordet.
Beställ hos:
Christina 070–2693233 eller Mia: 070–2248784.

Berit och Runes Runda.
Sommar och höst, tiden kommer fort.
Lite har det hänt på bygden.
Vinninge
Vi kunde konstatera att Boets egen djurpark finns i
Vinninge. Petter och Anna har bott där ganska precis ett
år. De gifte sig på gården på midsommarafton. Petter kör
taxi och skolbuss och Anna är hemma och tar hand om
alla djuren. De har ett fantastiskt djurintresse. Hundar,
katter, höns, hästar, kvigor och ett antal får. Det saknades
inte idéer om vad de vill göra med gården. Dessutom
säger Petter - ”om det är någon som vill ha hjälp med
något så finns jag till förfogande”.
Klöverdala.
I Klöverdala händer det saker. Man både utökar familjen
och bygger ut huset. Lilla Hedda, bara två veckor
gammal när vi hälsade på, sov gott så mamma Matilda
kunde få en liten lugn stund. Pappa Per-Inge var på
jobbet. Storebror Ture och storasyster Edit är stolta och
glada över sin lillasyster. De var på förskolan i
Bäckalyckan.
Halvarby.
Det är alltid roligt när ungdomarna återvänder till
hembyn. Sara Rydberg har kommit hem med sin Hannes
Thörn. Sara har bott i Eksjö, utbildat sig till mark- och
exploateringsingenjör och arbetar idag i Tranås. Hannes
är uppvuxen på landet i Kalmartrakten. Han har bott i
Jönköping och läser nu i Växjö. Han studerar inom
produktutveckling med CAD. Båda har jägarexamen och
varit med på älgjakten.
Berit Evesjö, Bygdegårdsföreningen
Rune Sandberg, Byalaget

Holavedens Handelshus

Boets Byalag

Några rader från handelshuset om vår verksamhet under
året.
Vi har ett sammanträde i månaden där det kommer upp
olika saker som vi tar ställning till. Det är i april som
savsamlingen äger rum. I år var det den 15–17 april som
vi tappade ca 2000 l. Det fryser vi in i Tranås hos
pastejköket som har stora frysrum där våra 1000 l tankar
får plats för att senare under hösten tillverka glögg hos
Brunneby musteri. Senare på försommaren plockar vi
björklöv ca 60–70 kg för tillverkning av björklövsaft.
Älgört avslutar säsongen för vår del med råvaror till de
produkter vi. Det blir ca 100 kg älgört som det blir dryck
av tillverkat av Brunneby musteri. Det är ett 10 tal
personer som tappar och plockar råvaror till produkterna.
Sen säljer vi ut till affärer, gårdsbutiker och restauranger.
Vi åker på bondens marknad i Linköping och en hel del
julmarknader.
Med dessa rader informerar vi lite om vår verksamhet.
Till sist vill vi tacka för det gångna året och Holavedens
handelshuset önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
Stellan Tagesson

Boets Bygdefond
Om du har en idé som främjar Boetbygden kan du söka
pengar från Boets Bygdefond. Ansökan skall vara
skriftlig, motiverad och senast inlämnad den 1/12.
För mer info. www.boetsbyalag.nu

Bygdegårdsföreningen
Förnya ditt medlemskap i samband med julkaffet i
bygdegården den 1 december. Vuxen 80 kr, familj 120
kr. Som tack erhåller du en kaffebiljett och10% rabatt
när du hyr bygdegården.
Kaffebiljetten gäller inte för julkaffet men vid övriga
arrangemang.
Bygdegårdsföreningen
Bygdegårdsföreningen TACKAR för det gångna året
och önskar alla EN GOD JUL!
På återseende 2019.
Bibbi Andersson/ordf.

Hyresgäster
Vi vill passa på att tacka alla hyresgäster under året
2018 och hoppas att Ni även hyr av oss 2019.
Samtidigt vill vi hälsa nya hyresgäster välkomna. Vill du
som är medlem hyra antingen sporadiskt eller enligt
schema kan du gå in och boka själv med hjälp av vår nya
på hemsidan eller kontakta Maria. Du kan boka både
sporthallen, köket och mötes- och motionsrum.
BIK har skänkt nya bollar, TACK!
Julklapp
Köp vår mugg för 70 kr, mössa eller keps svart/khaki 80
kr, alla med vår logga (gäller endast medlemmar). Finns
på julmarknaden eller maila till byalaget eller kontakta
Maria.

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

Boets Byalag önskar alla
GOD JUL och GOTT NYT ÅR

