DETTA HÄNDER

SÄLJES

Sopplunch
Lördag 20 okt kl. 14.00.
För 21:a året är det åter dax för sopplunch
för pensionärer på Bobygdsgården. Anmälan
senast 15 okt till Birgitta 0653-21234 eller
Ann-Christine 0653-21152

Årets traktorcruisingfilm kan köpas direkt
av Erik i Glombo eller på Rudolphis Järn i
Delsbo för 150:-. Eller sätt in 160:- på pg
130 65 63-6 så levereras den hem. Glöm
inte skriva namn & adress. //Erik Strömdahl, 070-765 57 60 esfilm@mac.com

Dans på Bobygdsgår´n!
Lör 20 okt mellan 21-01 blir det bjud-dans
till Hudiks orkester. Bjud med dina grannar, kompisar och släktingar till en trevlig
danskväll. Entre: 50:Försäljning av korv, kaffe och kaka i paus.
Behållningen från försäljningen går till skolresa för elever i klass 5-6, Bobygda Skola.
Ring och anmäl senast 18 okt. Maggan
21203, Ulla-Britt 21059 el. 073-0365465

TACK

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 0653-21059 eller
073-0365465 om du vill boka.

Bankens skylt borta!
Handelsbanken har haft en skylt uppsatt vid
nya dagisbygget. Denna är nu spårlöst försvunnen. Har du sett till den? Lämna isåfall
tillbaka den vid bygget.
Kommer den inte tillrätta gör banken en
polisanmälan.

Tack till familj, grannar och vänner!
För att ni gjorde mitt 50-årskalas precis så
trevligt och bra som jag önskat.
Mats Nyberg
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Våra ballonger
åkte låååångt!
Den 27/8 2007 släpptes 41 ballonger från Bobygda skolas skolstart.
På ballongerna hade
vi satt små adresslappar som uppmanar den
som hittar ballongen
att höra av sig.
3 sept fick vi svar! Från
Finland. Fantastiskt!

Bobygdsdagen. Tack alla som arbetade
inför, under och efter denna dag, ingen
nämnd, ingen glömd.

FÖRENINGSNYTT
Föreningen har anställt en ny rektor, Lisa
Fransson, från och med 1 augusti.

Per Axelsson, ordförande Bobygdens Framtid

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

www.bobygda.se

Jag heter Tiina Vainio
och bor i Nådendal i
Finland. Tillsammans
med min man Aki, vår dotter Hanna 5 år, min
svåger Atte och hans son Juuso 4 år hittade vi
er ballong på ön Kajakulma där vi har vår som-

marstuga. Ballongen var nästan tom och låg i en
vattenpöl. Vi hittade den på lördagen 1/9/2007.
Kajakulma (N60°59,280 E021°10,750) ligger
i sydvästra Finland mellan Raumo och Nystad
knappt 100 km norr om Åbo. Ön är ca 80 hektar
stor och på den ligger två sommarstugor. Resten
av ön hör till de finska Natura-områdena och där
bor många olika sjöfåglar, också sällsynta havsörnar och labbar.
Tack Tina med familj som hörde av sig!
Elever och personal på Bobygda skola.

Snart dax för älgjakt
Fördjupning: Älgjakt
Jakt på älgar fanns redan under forntiden. Bilder i grottor visar också
älgar bredvid andra djur. Den första beskrivningen av älgen finns i
boken De Bello Gallico av Julius Caesar, men det är mest en samling
av osannheter. Han påstår till exempel att älgen inte har några leder
i benen, så att det är omöjligt för djuret att resa sig upp efter ett fall.
Han nämner även att älgen har speciella sovträd som de lutar sig
mot på nätterna. En populär jaktteknik skulle ha varit att leta upp
sovträdet, såga ett jack i trädet och vänta till dess älgen kommer
och ska sova. Då går trädet av och jägaren har då bara att döda älgen.

Ur WIKIPEDIA Den fria encyklopedin.

HUDIKSVALLS
BOKBUSS

Tel: 0650-19652, 19650 eller 070-6025272
Bokbussen har 83 hållplatser runt om i kommunen, vilka besöks regelbundet på 16 olika
turer. Du, som inte bor i närheten av något
bibliotek, kan låna böcker och tidskrifter
för barn och vuxna på bokbussen. I denna
turlista kan du se var och när bussen stannar.
Om ingen av hållplatserna ligger lämpligt
till för dig, så ring till oss! Om det finns någon möjlighet tillgodoser vi dina önskemål
om ny hållplats. Dessutom stannar vi gärna
mellan hållplatserna och lämnar böcker.

Nya uppskattade inslag
på Bobygdsdagen
Trots ihållande regn blev det som vanligt en festlig dag i Bobygda!

Slöjd- & Hantverksmässan ägde rum på Bobygda Skola i Västanäng. Lokala utställare visade
och sålde sina alster. I matsalen serverades ostkaka, kaffe och hembakat. Utomhus gräddades
kolbullar och Vålås-Kalles Svänggäng underhöll. Många passade på att ta en titt på nya dagisbygget vid mässbesöket!
Traktorrallyt startade i år från Bobygdsgården. Som vanligt åktes ett varv runt Bruka-Hallsta och tillbaka till startplatsen. Därefter blev det Traktorcruising och prisutdelning för
årets vinnare. Ett mycket uppskattat inslag under dagen var de skönt spelande ”gubbarna”
på veteranmopeder som trotsat regnvädret och lägligt dök upp på scenen medan traktorerna
puttrade iväg. En annan sevärd händelse var brandkårens uppvisning hur man ”klipper” upp
en bil.
Bobygdsfesten på söndag kväll hade många glada besökare till bandet ”Stöldgods”. Som vanligt serverades mat och dryck från barserveringen. Pendelbussen Delsbo - Bobygda - Delsbo transporterade besökare till och från festplatsen. Tack till våra lokala företagare som genom sponsring
stod för den möjligheten!

Bokbussen kommer följande
torsdagar under hösten 2007:
- 4 oktober
- 1 november
- 29 november
Loppet 11.55 – 12.15
Oppsjö 12.20 – 12.40
Östra Tolbo 12.50 – 13.20
Bokbussen kommer följande tisdagar under
hösten 2007:
- 16 oktober
- 13 november
- 11 december
Bobygda skola och Västanängens barnstuga 09.30 – 10.30

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

NÅGRA ORD FRÅN SKOLAN...
Vi har kommit igång bra på höstterminen.
Vi har 41 barn på skolan. Lena Johansson
är tillbaka från sin föräldraledighet full med
nya ideér och det är himla kul. Maria Karlsson är detta läsår vikarie för Johanna . Kerstin, Helen, Ulla-Britt och Börje är de övriga
och vi är ett bra gäng som tillsammans får
skolan att snurra.Vi har också äran att få ha
kvar vår skolmormor och skolmorfar Sigge
och Mona och det är guld värt.
Vi startade med traditionenligt ballongsläpp
27/8. Som ni kan läsa på första sidan flög
en till Finland och det kan vi tacka Hermans
heliumgas för. Tack Herman!
Vid pennan // Lisa numera lärare och rektor

Dagisbygget
går framåt
Rött och vackert står huset där. Gräsmattor
och asfaltsgångar är klara. Innerväggarna
har börjat ta form och snart blir det mattor
på golvet. El- och vvs är på gång. Inom kort
kommer köksinredningen och klädkrokarna.
Nu är det inte långt kvar innan det är dags
att möblera och hänga gardiner. Det verkar
som tidsschemat håller. Kanske blir det rent
av julpyssel i nya dagiset?
Spännande fortsättning följer i nästa blad.

