DETTA HÄNDER
Klädbytardag på Bobygdsgår´n

Lördag 5 april kl 11-16
Loppis för de klasser på Bobygda Skola
som vill. Intresserad?! Ring Birgitta A, tel
21150, för säljarnummer och info.

Kolbullar serveras i Jaktstugan i Grav-

backa söndag 6 april mellan kl 12-15. Alla
välkomna! Passa gärna på att motionera hit
på ett eller annat sätt, efter vad vädret tillåter.

KALLELSE
		
		

ÅRSMÖTE
torsdag 10 april
kl. 19.00 Bobygda Skola.
Matsalen .
Kaffe med dopp.

Välkomna!
Styrelsen, Bobygdens Framtid ek. förening

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.
Lägenhet uthyres!
Bv. på Bobygdsgården i Västanäng, 4 r.o.k.
88 kvadratmeter. Hyra 3.300 kr/mån kallhyra. El alt. ved. 250 m till dagis och 500 m
till skola. Ring Gun 0653-21212

SÄLJES
Gamla Dagisvillan ska säljas!

Informationsblad för Bobygdens Framtid

BOBYGDSBLA

1 1/2 plansvilla nära skolan i Västanäng,
med fin utsikt över bygden. 5 rok, varav 4
sovrum, samt källare med rejäla förrådsutrymmen. Tomt 2.340 m²

Nr: 56 Mars 2008						

Mäklare: Klas Söderlund
Telefon: 0650-153 80, Mobil: 070-397 03 18
e-post: klas.soderlund@maklarhuset.se

Långfredagsangling!

Kaninbur för inomhusbruk. Passar
till dvärgkanin och kanske marsvin, gul
plastbotten och blått galler. 150:21353, 070-6700861 Marie-Louise

Det blir inget aprilkalas!
Men 6 juni är du välkommen att fira.
Återkommer om var och när lite längre fram.
Per Axelsson

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

Anglingen på långfredagen blir förmodligen på
Skogssjön, beroende på hur isarna ser ut. Om isen på
Skogssjön visar sig vara ”obrukbar” blir det Hansesjön istället, den brukar hålla längre in på våren.
Anmälan på plats, tävlingen pågår 7,00-12,00.
Kostnad: 100 kr för vuxenlag och 50 kr för
ungdomslag (upp till 18 år), 10 don per lag.
Pengavinst till vinnarna och
förhoppningsvis sponsrade
vinster till övriga pristagare.
Vilken sjö det blir kommer att stå på anslagstavlorna
från mitten av vecka 12.
Vid frågor, ring 073-8431266. Patrik & Mattias. Välkomna!

Rapport från Thai-Afton
på Bobygdsgården
Först planerade vi vad vi skulle äta och
då var det Somsri som fick hjälpa till.
Sen handlade vi och på kvällen innan
åkte vi dit och fixade fram stolar och
bord och dukade.
Under festen hjälpte vi barn till att
plocka in disken. Festen var jätteskojig.
Dagen efter var vi där och städade och
plockade upp skräp utomhus. Vi fick in
ganska mycket pengar som vi ska an-

vända till att åka till Göteborg på skolresa nu i slutet av maj. Då ska vi få sova
på vandrarhem och så räcker pengarna
till entré till Liseberg. Sen finns det flera
alternativ att välja på vad vi ska göra
mer när vi är där.
Lisa Linde, klass 6

Ägget är symbolen för att livet är på väg
tillbaka. Nu är våren här med ljus och
liv och det firar vi på Påsken.
Dagens hönor värper under hela
året eftersom de får foder varje
dag. Tidigare började de värpa när
våren kom, när de kunde gå ut
och picka i sig vårens första
grässtrån. För våra förfäder var de
färska äggen på påskafton riktig
festmat.

Visste du att:
Vi äter 6 miljoner ägg i timmen i Sverige på
påskafton. Det finns ungefär 6 miljoner hönor i Sverige och varje höna lägger ungefär
300 ägg om året.
Källa: Arla

Ägghalvor med
spritsad laxcrème
Ingredienser 8 bufféport.:
# 4 hårdkokta ägg
# 100 g philadelphiaost
# 50 g rökt lax
# salt och vitpeppar
# persilja
# salladsblad
Så här gör du:
Skala och dela äggen i halvor. Mosa ost och
lax i matberedare. Smaka av med salt och
peppar. Spritsa crèmen över ägghalvorna.
Garnera med persilja. Sätt halvorna på salladsblad. Tips! Det är även gott att byta ut
laxen mot finhackad skinka.

Gula hjälmarna

I somras på Bobygdsdagen fick vi ett uppskattat besök på moped med gula hjälmar
av Yellow Helmet. De har en fin hemsida
där man kan se en film från besöket hos oss!
Kolla in!! http://www.yellowhelmet.se/

Äggets hållbarhet
Är du osäker på om ägget är färskt kan du göra ett enkelt test. Lägg ägget i ett glas med vatten.
Pinfärska ägg ligger ner helt och hållet, veckogamla ägg ställer sig upp i vattnet. Flyter ägget
helt upp till ytan är det riktigt gammalt och bör ej ätas.
När du väl knäcker ett ägg ser du direkt om det är färskt. Gulan ska vara hög, vitan klar,
seg och tjock runt gulan och lite mer trögflytande mot kanterna.
Ägg och påsk
Vår sed att äta påskägg härstammar troligen från de hedniska offerfesterna. I början på
våren firade man vinterns död och naturens pånyttfödelse genom att offra och äta ägg. Det
gav styrka och skyddade mot sjukdomar, ja t o m mot trolldom.
Ägg var förbjuden mat under fastetiden i början av året, men när påsken och därmed våren
inföll ordnades gigantiska äggkalas med ägglekar och färgning av ägg - traditioner som lever
kvar än i dag. Offrandet av påskägg har i Europa i dag en symbolisk innebörd. Man medförde
bröd och ägg till kyrkan vid påsktiden för att få dessa välsignade genom böner, korstecken och
vigdevatten. Äggen fick då en större och välgörande kraft. Efter högtidligheten delade man ut
äggen till andra och mottog själv motsvarande förmåner i form av ”invigda” ägg.
Källa: Kronägg

Praktisk erfarenhet på Bobygda Skola
Våra elever i år 6 på Bobygda Skola har
varit ute på praktik under 2 dagar. Att
få komma ut på praktik är en nyttig erfarenhet som inte alla får idag, allt färre
arbetsplatser tar idag emot elever. Därför
vill vi rikta ett stort tack till dem som ställer upp, TACK!
Här kommer några rapporteringar från
eleverna i 6:an:
När jag var på praktik
När jag praktiserade på Åkes Motor kom
jag dit 6,30. Och de stängde 19,00. När jag
började praktisera så skruvade jag bort plast
under fyrhjulingen sen skruvade jag dit plåt
under igen. Sen bytte vi hjul till större hjul
och finare hjul. Jag var med och lagade flera
skotrar det var en vi inte hitta något fel på.
Sen lagade vi en älgmotorvagn som man drar
älg på.
Jag tycker praktiken var rolig och intressant.
Jag kan tänka mig att jobba på Åkes motor.
Jonas Johansson

Praktik på korv mojjen!
Första dagen
Jag fick sova till 10.00. Min handledare var
Camilla Olofsson min syster. Vi började med
att öppna och ta på stekbordet. Sen kom vår
första kund han skulle ha en kokt korv med
bröd. Den beställning tog Camilla. Jag fixade
brödet. Sen frågade jag frågor till Camilla.
Hur länge har du jobbat på mojjen? Hon
svarade nästan 1 år. Behöver man nån utbildning?? Nej men man måste vara trevlig och
kunna räkna. Idag jobbade jag från 11.00 till
16.00.
Andra dagen
Idag jobbade jag med Ann-Marie. Hon är
chefen för Korvmojjen. Hon har jobbat där
i 3år nästan. Jag frågade om åldersgränser.
Man måste vara 18 för att jobba på korv mojjen själv!
På korv mojjen skulle jag kunna tänka mig
att jobba.
Det var kul på korv mojjen.
Johan Eriksson

Dagisbygget
Nu är det klart! Glada barn och personal
flyttade in i mellandagarna och har gjort sig
hemmastadda i de fina lokalerna.
Stort Tack till er alla som frivilligt hjälpt till
att bygga upp vårt fina dagis!
Det återstår fortfarande en del arbete utomhus och de som har tid och lust att hjälpa till
längre fram i vår är hjärtligt välkomma!
Styrelsen

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

Öppet hus 1 april kl.14-18
Ni har då möjlighet att träffa pedagoger, husmor och se skolans lokaler samt ställa frågor
Västanängens förskola och fritidshem ligger i
nybyggda lokaler i direkt anslutning till skolan
De har öppet hus samma dag och tid

Välkomna att se möjligheterna som
finns för dig och ditt/dina barn!
När jag var på praktik
När jag var och praktiserade så var jag
på Monsuns El i Delsbo. När jag kom dit
kl:09.00 på morgonen så fick jag börja med
att räkna inventeringar. Sen så kollade jag på
när hon tog emot kunder sen så efter det så
pratade vi sen så slutade jag kl:16.00. Men
dan efter jag var där så fick jag prissätta
glödlampor, perkulatorer, toastjärn m.m sen
så kl:12.00 så kom det in varor som jag fick
hjälpa till att plocka upp och ställa dom på
hyllan, sen så slutade jag.
Terese Jonsson

