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.

ÖNSKAS HYRA
HUS ÖNSKAS HYRA I BOBYGDEN

Hus hyres omg. Allt av intresse.
Ring Fredrik 073-031 79 90.

DETTA HÄNDER
Kolbullekväll bredvid bastun
2 januari kl 18.00. Stöd föreningen!
Alla välkomna!
Svedja Badhusförening

Sista-minuten-klappar

*

Fattas det fortfarande någon julklapp för dig
& inte vet du vad du ska köpa?
Handla lokalt!

*

Bobygds-tshirt med traktortryck,
bebis & barn-strl 80 kr, vuxen 100 kr.
Keps, med eller utan skärm 80 kr.
Ring Anna 070-340 63 62, 0653-21330.
DVD från Bobygdsdagen inklusive
traktorcruisingen finns hos Erik Strömdahl,
070-765 57 60. Ca 1 tim lång, 200 kr.

*
*

*

*
*

*

*

Rätt svar JULPYSSEL: 1. Kivik 2. 7 syskon (4 pojkar och 3 flickor) 3. 160 cm 4. 1/5 (När tomten tagit
en handske, är det en av de fem återstående handskarna som passar) 5. 7,50 kr/hg (10 kr+5 kr)/2= 7,50
kr 6. 5 tomtar (5 tomtar + 10 tärnor + 1 lucia = 16 personer).

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
BOBYGDSBLADET 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

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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Bobygda skola
blickar tillbaka

Bobygda Skola
- en möjlighet för
dig och ditt barn

Julen närmar sig med stora kliv och vi
blickar tillbaka på terminen som gått.
Hösten har gått i hälsans och naturens tecken.
I samarbete med Kulturskolan har eleverna fått dansundervisning under fem veckor.
Det blev en härlig uppvisning med ”Virginia real” och ”Hip hop”. Sedan gästades
skolan av orienteringsförbundet . Eleverna fick prova på orienteringens grunder
både inomhus och utomhus. Vi satsar på simundervisning i alla åldrar. F-2 simmar
varje vecka, 3:orna varannan vecka och 4-6 periodvis inom idrotten. Vi vill att våra
elever ska känna sig trygga ute i skog och mark. Varje vecka har 1-3:orna besökt
skolans närområden. De har håvat i bäcken, plockat bär och svamp, täljt med kniv
och grillat korv. De har studerat träd och växter. I samarbete med Civilförsvarsförbundet har eleverna genomgått kursen ”Hitta vilse”.
Vi har avslutat terminen med ett gemensamt tema för hela skolan – Jul på Bobygda
skola. Kreativ verkstad, sång och teater står på schemat.
Vi önskar er alla en skön jul! /Elever och personal

Nu det är dags att anmäla sig inför hösten 2009.
Vi ser helst att vi har er anmälan senast 28 februari.

Husmors rulltårta
i juletid
3 ägg
1 ½ dl strösocker
2 dl vetemjöl
2 tsk kanel
1 tsk ingefära
1 tsk kryddnejlika
½ tsk bikarbonat
2 msk filmjölk

Fyllning: 2 dl vispad grädde, ½ dl lingon
Vispa ägg och socker fluffigt. Blanda de
torra ingredienserna i en skål. Tillsätt dessa
i äggblandningen och till sist filmjölken.
Bred ut smeten
på bakplåtspapper. Grädda
250 grader, ca 5
minuter. Vänd
upp den färdiga
kakan på sockrat
papper och låt
den kallna. Bred
ut lingongrädden
på kakan och rulla ihop den till en rulltårta.

Keso a la Malta

(Ett alternativ till Ris a la Malta)
500g keso
2 dl vispgrädde
1-2 clementiner
½ tsk kanel
½ tsk krossad anis
1 vaniljstång
Skölj keson i sil och låt rinna av ordentligt.
Vispa grädden hårt och tillsätt innehållet av
en vaniljstång. Skala och klipp clementinen
i små bitar, krydda med kanel och anis.
Spar några bitar till dekoration och blanda
ner resten av frukten i kesogrädden.
Fördela i 6 små glas och pudra lite kanel över.

Lucia

På Luciadagens förmiddag besökte Dellenbygdens Lucia med sitt följe av tärnor Bobygdsgården.
Ett 35-tal besökare hade samlats för att avnjuta årets luciasånger som i år ljöd väldigt
vackert. Den gamla föreningen
Bobygdens Jultomtar bjöd på
lussebullar, pepparkakor, kaffe
& saft. Anna Olsson i Hallsta
förärades med en vacker julblomma från Lucia. Tack till dem som hjälpte
till under denna dag!

* * * Julpyssel * * *
(rätt svar på sista sidan)

1. Den 1 december fick tomten en lång önskelista från en ort i Skåne. Ortsnamnet är en
palindrom, dvs. det blir samma ord även om
man läser det baklänges.
2. Tomte-Nisse har lika många systrar som
bröder. Hans syster har dubbelt så många
bröder som systrar. Hur många syskon finns
det i familjen?
3. Tomtemor håller sig i trim med stavgång.
Hennes stavar är 112 cm långa. Det motsvarar 70% av hennes längd. Hur lång är tomtemor?
4. Tomtefar har tre par handskar. En gång när
han hade bråttom tog han på måfå två handskar. Hur stor är sannolikheten att han tog två
handskar som hör ihop?
5. När tomtemor köpte 4 hg mandel till jul
hade hon 10 kr kvar i plånboken sedan hon
betalat. Om hon istället hade köpt 6 hg mandel hade det fattats 5 kr.
Beräkna jämförpriset (kr/hg)!
6. Luciatåget på en skola bestod av 16 personer. Förutom lucian deltog tärnor och tomtar.
Antalet tärnor var dubbelt så stort som antalet tomtar. Hur många tomtar var det?

Några rader från
Västanängens
förskola - fritids
********************

Nu har det gått ett helt år sedan vi flyttade
in i nya förskolehuset och vi trivs verkligen
jättebra här!
Utomhus har vi fått upp gungor, lekstuga,
klätterställning och nästan hela staketet.
Pulkabacke att åka i och snöhögar att gräva
och bygga med finns på gården. En isbana har
vi skottat fram, så att de som vill åka skridskor kan göra det. Hoppas att snön och isen
får ligga kvar hela vintern. Närheten till skogen gör att vi går dit och bygger kojor, skuttar
och leker. Vi försöker vara ute så mycket som
möjligt, de mindre barnen sover efter lunch i
vagnar ute. De äldre vilar inne då.
Vi har en väldigt blandad barngrupp i åldrarna 1-12 år och tycker att det fungerar bra
med alla mysiga barn.
Några platser finns kvar om någon vill söka
plats här hos oss på Västanängens förskola/
fritids. Alla är hjärtligt välkomna att hälsa på
och se hur vi har det här, eller slå en signal
0653-213 00.

Till sist vill vi
önska er alla en
riktigt mysig jul och ett Gott Nytt År!
* Lena * Christina * Birgitta * Carina *

********************

Bobygdens
Framtid
Verksamhet 2008
Verksamheten under året har varit lugnare än
föregående år. Lite av dagen efter kan man
kanske kalla detta efter urladdningen med
dagisbygget 2007.
Gamla dagisvillan såldes under vårkanten
och en del kringarbeten har gjorts på skola
och nya förskolan.
Bobygda skola och Västanängens förskola är
ett viktigt nav i bygden och genererar ett 10tal arbetstillfällen. Utan dessa viktiga verksamheter kommer bygden att utarmas och
tappa intresse som levande landsbygd.
Bobygdsdagen, kolbullarna, sopplunchen
och julpysslet hjälper oss att sprida vårt intresse att hålla bygden levande.
Luftvärmepumpar har monteras in på Bobygdsgården; samlingslokalen och lägenheterna.
Tyvärr har barngymnastiken och ungdomsgården inte haft öppet under hösten till mångas förtret. Föreningen har från kommunen fått
avslag på ansökan om ekonomiskt stöd till
verksamheten. Om föreningen fortsättningsvis skall kunna bedriva dessa verksamheter
måste vi hitta en lösning av finanseringen
och ett större engemang av föräldrar.
Till sist vill styrelsen tacka alla, ingen nämd
och ingen glömd som på något
sätt medverkat till vår framgång med verksamheten i Bobygdens Framtid.

