DETTA HÄNDER

SÄLJES

Ungdomsgården Trappan öppen
för ungdomar från klass 6 och uppåt.
Torsdagar 17.30-21.00 på Bobygdsgårdens övervåning. Frågor besvaras
av Pia 070-674 59 34.

NU finns flera Bobygds-KEPSAR
hemma. Svart med silvertryck: www.
bobygda.se, 80:-. Modellen har avklippt skärm och är platt på huvudet.
Anna 070-3406362 eller anna.linde@
bobygda.se

Barngympa på Bobygdsgården på
tisdagar. 4-6 år kl 18-19, 7-10 år kl
19-20. Alla är välkomna! Frågor?
Ring Camilla 070-6046768, 21222.

FOTON på alla traktorer
finns för beställning. Mats
0653-21212 eller delsbo.
ordobild@bobygda.se

Thai-Afton på Bobygdsgården
Lördag 21/10 kl. 19.00.
Mat & underhållning. 200:-/person.
Anmälan senast 17/10.
Leif-Anders 211 21, Carina 210 38.
Höst-Mässa på Bobygdsgården
Lördag 28/10 kl. 11-16
Intresserade utställare, hör av er för
att boka bord!
Birgitta 21150 Anna 21330

UTHYRES
Bobygdsgårdens samlingslokal är en
lämplig lokal till många olika aktiviteter, till ett vettigt pris.
Hyr den en hel helg för 600 kronor, t ex
för en fest eller helgkurs. Du kan förbereda evenemanget på fredag, ha festen
på lördag och städa söndag.
Att hyra lokalen i fyra timmar kostar
200 kronor, passande till möten, kvällskurser eller barnkalas.
Ring Ulla-Britt 0653-210 59 eller
073-0365465 om du vill boka.

ÅRETS TRAKTORCRUISING PÅ
DVD går att beställa från Erik i Glombo:
esfilm@spray.se eller 070-7655760
eller köpa på Rudolphis Järn. Pris: 200:Första cruisingfilmen från -03 finns till
reducerat pris 100:-.
”Världspremiär” på filmen om KlintOlle under 2:a Filmfesten i Delsbo i
början av nästa år.
BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID
Den medlemsinsats (250 kr) du betalar för
att bli medlem i föreningen kan ses som en
”aktie” i föreningen. Insatsen betalas bara en
gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 300
kronor som en engångssumma på postgiro
76 31 50-0 så blir ni medlem. Årsavgiften
är sen 50 kronor /år. Medlemsantalet ligger
nu på ca 200 familjer. Läs mer om vad som
händer på vår hemsida www.bobygda.se
BLADET DELAS UT
till samtliga hushåll i Bobygden och skickas
till medlemmar i Bobygdens Framtid som
bor utanför Bobygden. Om du vill skriva
något, annonsera eller på annat sätt hjälpa
till med bladet så är vi väldigt tacksamma
för hjälp, tips och idéer. Kontakta Per 21150,
Anna 21330, Gun 21212 eller maila oss på
info@bobygda.se
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Bobygdsbladet har
passerat femtio!
Så här såg första numret av
Bobygdsbladet ut mars 1994.
12-årsjubileum i år alltså!
Mycket har stått att läsa i bladet
och mer ska det bli...

Inför stundande älgjakt
Nytt för i år är:
- för att idag låna ett vapen från andra krävs en lånelicens från polisen.
(Detta söks en gång och gäller tills
vidare. Tar minst en vecka för att få
detta.)
Sen skriver man sedvanligt ett låneintyg mellan låntagare och långivare
som gäller i två veckor.

Bobygdsdagar med egen buss

Bobygdsdagarna kom ännu ett år att bli en succé i dagarna två. En nyhet i år
var pendlarbussen som transporterade folk till och från festplatsen hela kvällen. Föreningen fick ett överskott tack vare alla frivilliga som ställde upp och
jobbade ideellt. Ett stort tack till alla som besökte, jobbade och sponsrade oss!

Cirkus och friluftsliv på
Bobygda skola

www.bobygda.se
Titta under rubriken Företag. Har du
kollat att ditt företag finns med? Är det
rätt uppgifter? Har du en hemsideadress,
e-postadress eller något annat som du
vill lägga till?
Kontakta Gun på tel 0653-21212 eller
e-posta gun.nyberg@bobygda.se

Höst-Mässa Lö 28 okt kl. 11-16 på Bobygdsgården
Intresserade hantverkare, hör av er för att boka bord!
Hyra 100:-/bord. Fika-försäljning. Välkommen! Birgitta 21150 Anna 21330

Vi har fått en intressant artikel
om Delsbo av Erik Strömdahl som är
fritidsboende i Glombo.

Alfred Wahlstedt skrev i STF:s årsskrift
1901 bl.a följande om Delsbo i artikeln
“Landsvägslif på Velociped”:
...Så bar det småningom utför mot Dellensjöarnas bäckenland, hvars vatten
glimmade blått i fjärran. Och på aftonen
var jag framme i den vida, men sorgligt
beryktade, rika, men arma bygden.
Där ligger den så ljus och vacker i aftonens stillhet, och folket talar och svarar
så gladt och hurtigt och ser främlingen
så frimodigt i ögat, att denne känner
sin redan i skolan inlärda och sedan
af tidningar och dagligt tal bestyrkta
ovilja mot delsbon åtminstonde något
rubbas. Och han kanske reser därifrån
medförande en bättre tanke om land och
folk, än han hade förut. Kanske bättre,
i hvarje fall dock riktigare tanke, med
mera förståelse af detta folk, där stora
förtjänster brottas med nedärfda själsly-

ten och ett vildt, obändigt lynne. Kanske
får han se en skymt häraf i förbifarten,
aldrig dock i form af något utbrott mot
främlingar.
Jag var inne i en handelsbod just i den
s.k tjufbygden på gränsen till Bjuråkers
socken - fönstren voro järngallrade - där
stodo några bondpojkar, som sågo helt
beskedliga ut och nyfiket betraktade
mig. Men när de fingo syn på kolfven
av min revolver, som stack fram under
den uppknäppta rocken, då anslogs en af
deras mörka strängar, och de förut lugna
blickarna blefvo dystra och hotfulla. När
vikingablodet och det därmed blandade
tattarblodet började svalla, uppeldadt af
lönkrögarens brännvin, då blir delsbopojken en farlig karl, det är då han gör
sin socken ryktbar. Kunde blott denna
obändiga kraft ledas i rätta fåror, skulle
den kunna uträtta mycket, men stark
måste den hand vara, som skall tygla
den. / Innan jag lämnar Delsbo, vill jag
till hvarje ärlig svensk ställa den uppmaningen: se först och döm sedan, och kan
du icke få se, så döm icke alls.

Ja nu är Bobygda skola inne på sitt
tredje år som friskola. Lika kul men
ännu lite roligare är att vi fått tillskott på
elever. Vi är nu 41 elever. Vi har under
hösten ett gemensamt tema på skolan,
nämligen CIRKUS. Vi kommer den
4 oktober träffa Cirkus Cirkör som är
en nycirkusgrupp från Stockholm. Vi
kommer då att få uppleva och prova på
kittlande action, halsbrytande humor
och få ta del av den pedagogik som de
använder via redskap. (www.cirkor.se
för dig som vill läsa mer) Detta tema
har vi valt med tanke på barnen ska få
redskap/tips att röra sig, leka, leva ut
sin fantasi, våga, prova på nåt nytt. Ja
av många olika anledningar är cirkus ett
passande tema. Det kommer att synas

på raster, idrottslektioner, bild och på
avslutningsdagen. Det finns ju en del kul
typer på cirkus att klä ut sig till.
Andra saker som händer under hösten
är att hela skolan och förskolan springer
Skoljoggen till förmån för BRIS. Vi har
utedagar och friluftsliv på schemat. När
vi har den omgivning vi har ska vi utnyttja den och att flytta ut en lektion då
och då är ynnest som vi har här i Bobygda. Friska och glada barn lär sig bättre!
Är ni nyfikna på oss är ni välkomna in
och hälsa på!
Hälsningar från personalen på Bobygda skola
” Vi tröttnade på att drömma stort och leva
litet så vi gav järnet för att leva vår dröm”
Cirkus Cirkör

Nu när hösten är här och frysarna fulla av bär och äppelträden fortfarande dignar av frukt, vad passar då bättre än att baka en god och enkel paj?

Kerstins fina bärpaj
175 g smör
2-3 dl bär el frukt

1 dl socker
lite potatismjöl

4 port 175-200 gr
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver

1 nypa salt

Smält smöret och låt det svalna 10-15 min. Rör i socker i kastrullen och därefter vetemjöl, bakpulver
samt salt. Rör om. Lägg lite smet i botten av en pajform, strö på bär el frukt. Strö över lite potatismjöl,
sockra ev. Smula över resten av smeten. Grädda ca 20 min. Servera med vaniljsås el glass.

Bobygdens Skytteförening har haft mästerskap
i banskytte 24/9 med 6 deltagare.
1. Hans Sjöblom
2. Nils-Åke Moberg
3. Stig Nyberg

