Gruppförsändelse

Nummer 4 - November 2021

Årgång 26

BOETS BYABLAD
Ansvarig utgivare: Boets Byalags styrelse
Redaktör: Therese Arvestrand - therese@arvestrands.se

Julmarknad i Boet
Lördagen den 27 november
mellan kl 12.00 – 16.00
Ca 25 knallar kommer med sina
produkter.
Varmt välkomna!
/Julmarknadsgruppen
I Bygdegården serveras det julkaﬀe mellan kl 12.00 – 16.00.
Skinkmacka, saﬀransbröd och en jäkla
massa kakor.
Vuxna 80:- och barn 20:-

JULBORD
Nu serverar vi åter igen vårat julbord av råvaror
från våran egen produktion med inslag av vilt.
Kostnad 399:-/vuxen person, barn 35:- per år
upp till 11 år.
29/11 - 19/ 12
Mån - Fred: 18.00
Lörd - Sönd 13.00 & 17.00
Varmt välkomna att boka
070 2248784
( I år ﬁnns vi i Boet Skolans matsal)
Mia med personal

Vi trycker byabladet hos:

Lägenhet uthyres i Boet Skola
Föreningen Boets Skola hyr ut skolans
lägenhet på 2 rum o kök, ca 60 m2, från 1/11.
Nyligen renoverad. Månadshyra 5000 kr.
Om du är intresserad eller vill veta mer
Kontakta Mia Andersson, tfn 070-2248784
mis_andersson@hotmail.com

Hjärtstartaren
Hjärtstartaren i Boet Hallen sitter numer på väggen på framsidan av idrottshallen.
Använd hammare
för att krossa rutan
vid behov.
Frågor eller
felanmälan
angående den,
hör av dig till
Mia, 070 224 87 84
Jättesöta, keliga och silkesmjuka svarta
honkatter letar nytt hem.
Födda i juni, avmaskade och går på låda.
Ring Christina 0734 295428 eller
maila christina@sommenbygden.se
I väntan på ambulansen

Du har ringt ambulansen, för du inser allvaret. Så här kan
du vara hjälpsam innan sjukvården hinner fram.
Utbildningens omfattning inklusive tid för frågor är ca 3
timmar och innehåller INTE hjärt-lung-räddning.
Max 8 deltagare per gång.
”... jag är sjuksköterska och har arbetat i akutsjukvården
sedan 1977. Jag har erfarenhet från akutmottagning,
intensivvård, ambulans både väg och luftburen. Nu är jag
pensionär. Den här utbildningen har jag haft för bl a skoterklubbar, pensionärsföreningar och stugvärdar i fjällen.”
- Solveig Granath, ledare och boende i Halvarby
sedan 2019
Utbildningen sker i samarbete mellan Föreningen Boets
skola och Studieförbundet Vuxenskolan
Välkommen!
Tid: Klockan 18.30.
Det ﬁnns tre tillfällen att välja mellan:
ons 12/1, tor 20/1 eller tis 25/1
Plats: Boets skola
Kostnad: Gratis
Anmälan: solveiggranath@hotmail.com meddela önskat
datum!
Läs mer på sv.se/ostergotland

Information från Byalaget
Medlemsavgift

Visa att du stöder Boets Byalag i vår verksamhet genom
att betala medlemsavgiften för 2021 som är 100kr/vuxen.
Du får annonsera gratis i byabladet. Du får även rabatter
hos olika företag i Ödeshögs kommun, se vidare på vår
hemsida, www.boetsbyalag.nu .

Boets Bygdegårdsförening
Händer i Bygdegården
Onsdagen den 17 november klockan 11.30
kommer vi att för 50:- servera sopplunch i
Bygdegården. Varmt välkomna

Söndagen den 21 november kommer Kalle Bäck,
professor i historik vid Linköpings universitet, och
Du kan betala avgift till
föreläser i Bygdegården. Ämnet för kvällen är ”Brott
swishnr.123 510 18 86 eller bg. 5082–2204
och Straﬀ under 400 år.
Inträde 150:- inklusive ﬁka.
Boets Byalags Donationsfond
Nu är det hög tid att söka pengar ur Boets Byalags Dona- Varmt välkomna
tionsfond. Verksamheter som främjar Boetbygdens befolkning är målet för denna fond. Mejla info@boetsbyalag.nu Inför nästa år – datum ni behöver boka.
Den 27 februari har vi besök av Östgötateatern. Då
så skickar vi ansökningshandlingar.

Efterlyses

Vill du vara med och jobba som valberedning inför kommande årsmöte i Byalaget? Kontakta någon i styrelsen
snarast om du kan tänka dig att hjälpa till med denna
viktiga uppgift.

Aktiviteter

Välkomna till Boet!
Motionsgympa för alla som vill och kan. Vi gympar
i Boet hallen på söndagar 19:00-20:00.

kommer Peter Jansson med en enmansshow. ”Bygdens söner”.
En ömsint landsbygdskomedi med fokus på hela
landet.
Söndagen den 13 mars. Jörgen Larsson – slagrutemannen – kommer att ha ett föredrag om bla vattensökning. Vi får en vägledning angående påverkan
från vattenådror och jordens energifält.
Mer information om dessa två evenemang kommer i
nästa byablad.

Frågor Elin Vernersson 070-549 30 97

Manusstopp för nästa Byablad är 16/1!
Vill du ha med något skickar du in din text till
therese@arvestrands.se eller ringer in din
annons på nummer 070 388 98 48.

Föreningen Boets skola
Hösten 2021 har inneburit att det åter är full fart i Hallen. Tjej- och gubbjympan är i gång och likaså pingis och innebandy. Har du någon aktivitet du vill genomföra så kontakta oss. Hasse Rydbergs ﬁlmvisningar har dragit många besökare och mer blir det, för han har mycket i sitt arkiv. Hundkursen från Sommenbygdens folkhögskola fortsätter som
vanligt och ser ni mängder med hundar så vet ni varför. Tisdag, onsdag och torsdag har de aktiviteter mellan
10. 00 och 16.00 och då vill de inte bli störda av fordon på skolgården. Skolan besöks även ofta av många som vill se
sin gamla skola och de uttrycker glädje över att den åter blivit ”levande”.
Planeringen inför våren 2022 är i full gång. Anna Eriksson från Vuxenskolan har besökt oss och vi planerar ett samarbete med dem. Exempelvis startar Solveig Granath cirklar och utbildningar bland annat till ”I väntan på ambulans”
och Hasse fortsätter med sina cirklar i snickeriet. Vi söker ledare ibland annat till återbruk, dans och akvarellmålning,
så ﬁnns tips så hör av er. Cirklar i olika sorters matlagning ex. göra ostkaka, syrning av grönsaker, husmanskost och
matlagning för herrar har diskuterats i samarbete med Mia Andersson. Birgitta Widén bjuder även in till en cirkel där
vi samlar Boetminnen med skolan i centrum. Vi förväntar oss en aktiv vårtermin och ett program är under bearbetning
tillsammans med Vuxenskolan.
Städning av lokaler, reparationer och underhåll är ständigt pågående. Bekymmer över de höga kostnaderna för
uppvärmningen är nog mest aktuellt för föreningen. Det bästa vore en helhetslösning men det kostar pengar. Kanske
behöver vi gå ut och samla in pengar med tanke på nya lösningar för uppvärmningen. Vi hör av oss!
Ja detta är ett litet axplock från vår planering. Vi i skolan vill även uttrycka tacksamhet över alla vänliga och samarbetsvilliga grannar. Att se tillbaka på aktiviteterna bevisar att boende på landsbygden besitter kunnighet och hjälpsamhet samt känsla för sin bygd.
Kontakt:
Hasse Rydberg 0705120042
OBS Hjärtstartaren ﬁnns numera vid ingången på Idrottshallen.
Mia Andersson 0702248784
Vid pennan Birgitta Widén Blomberg

