Detta händer

Årets Matstafett i Bobygden går av stapeln lördagen den 1 augusti. Anmälan görs parvis (t.ex. sambos, vänner, grannar eller arbetskollegor). Under
Vallgudstjänster i sommar:
kvällen kommer ni att bjuda på antingen förrätt,
14 juni
Svartvallen
varmrätt eller efterrätt åt ett antal andra par, vilka
21 juni
Nyvallen
det är vet ni inte och de vet inget annat än vilken
12 juli
Råbergsvallen
adress de skall infinna sig på, mellan varje rätt byts
26 juli
Lillvallen
plats och sällskap. Det är ingen tävling, så hur avan9 aug
Julingvallen
Gudstjänsterna börjar kl. 11. Buss avgår kl. 9.45 cerad mat ni vill laga avgör ni själva. Med mätta
från kyrkan via Edshammar och torget i Ede. Med- magar sluter vi sedan upp för en gemensam tillställning. Anmälningsavgift 100:-/ par. Anmälan: Wigtag mugg och sittunderlag.
Svenska kyrkan, Delsbo församling gie 070-998 44 43, Tor 070-350 21 00, sista anmälningsdag den 18 juli.
Dans kring stången på midsommarafton. Vi reser
stången vid Bobygda skola kl. 12 för att sedan dansa En å-rensning från Svedja till Glombo planeras till
runt den. Vill ni åka traktorvagn för att hämta löv någon gång under augusti, när vattennivån är den
kom redan kl. 11.00. Medtag blommor eller plocka rätta. Intresserade att delta kan höra av sig till Stefan
på plats. Efteråt fikar vi ur medhavd picknickkorg. Bäckström på tel. 070-657 71 40 eller 0653-771 40
för anmälan och mer information. Berörda markäVälkomna! Janeth 070-224 34 56.
gare är tillfrågade.
Sjukamp på Bobygda skola kl. 19 på midsommarafton. Lag indelas på plats, för alla åldrar. Ingen 7-valls vandring den 22 augusti. Info Anna Bryngföranmälan. Senare följer traditionsenlig Midsom- elsson 073-8124269.
mar-brännboll! Ta med ett glatt humör samt släkt
och vänner. Välkomna! Veronika 076-848 16 77 Lyskväll vid Glombo strand lördagen den 29 augusti kl. 18. Vi gör fjolårets succé till en tradition!
Jonna 072-705 11 84.
Vi tar farväl av sommaren och välkomnar hösten
Musik på Blaxås med Norrbokören och Norrbo med en trevlig kväll och tända marschaller! Bobygspelmanslag den 29 juni kl 18. Entre 100 kr. Kol- dens framtid står för marschallerna. Emilia Glugg,
f.d. Österberg, boende i Glugg, uppväxt i Bobygden,
bulle och fika ingår. Info Anna 073-812 42 69.
spelar. Ingen musikavgift, men lägg gärna musikTisdagsvandring med Friluftsfrämjandet den 30 peng i hatten. Grillen står tänd – medtag egen matjuni, samling kl. 18.30 på torget i Ede el. 18.45 vid korg. Grillpeng 20 kr per vuxen, barn gratis. Missa
Vålås. Vi vandrar upp till utsikten, medtag eget fika. inte denna kväll!
Avgift 20 kr. Info Anna 073-812 42 69.
Loppis i garaget i Nyåker 36. När skylten är uppe
Vandring från Sellbergsvallen till Råbergsvallen vid 84:an så är det öppet, mestadels på helger. Mer
lördag den 5 juli kl 11, för att sluta upp till vallkon- info samt öppettider: Margareta 070-366 56 01.
sert där kl. 12. Medtag eget fika, valfri musikavgift.
Friluftsfrämjandet i samarbete med Musik vid Dell- Loppis på logen i Nyåker 205. Möbler, kläder och
häst-prylar m.m. Är skylten uppe vid vägen är det
en. Info Anna 073-812 42 69.
öppet, vid frågor ring el. sms:a på 072-710 00 57,
Bockruset går av stapeln lör den 25 juli. Förra året Emma.
kom över 100 löpare och i år kommer det ännu fler.
Men vi önskar mer publik, så kom till vår gård och Uppehåll: Senior-träffarna, motions-gympan, barntitta, ta en fika eller varför inte deltaga? Se bockru- gympan, ungdomsgården, stick-caféet och innebandyn har alla sommaruppehåll. Vi tackar ledare/
set.se Välkomna! Agne, Anna-Karin, Alvin, Lovil
ansvariga och deltagare. Väl mött till hösten!
BLI MEDLEM I BOBYGDENS FRAMTID: Insatsen (250 kr) du betalar för att bli medlem i föreningen kan ses som en ”aktie”. Den betalas en
gång och kan återfås vid utträde. Sätt in 350 kronor som en engångssumma på plusgiro 76 31 50-0 så blir du medlem. Avgiften 2015 är
100 kronor. Aktuellt medlemsantal: ca 200 familjer. Läs mer om vad som händer på vår hemsida www.bobygda.se BOBYGDSBLADET:
Delas ut 4 ggr per år till samtliga hushåll i Bobygden och publiceras på hemsidan. Hör av dig om du bor utanför Bobygden och vill ha
bladet skickat. Om du vill skriva, annonsera eller hjälpa till med bladet så är vi tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340 63 62, Elin
Broberg 076-220 55 94 eller mejla info@bobygda.se

Informationsblad för Bobygdens Framtid

www.bobygda.se
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LÖRDAG 11 JULI

Bobygds-nappet vid Glombosjön 11-15
Regler: Tvåmannalag, endast landfiske. Bete: mask, deg eller
powerbate. Ett toppknutet metspö med krok och flöte/person.
Kostnad 200 kr/lag. Startskottet går kl. 11, tävlingen avslutas
kl. 15.
Största sammanlagda vikt i laget vinner 5 000 kr!
Vandringspokal!
Servering: Fyllda baguetter, läsk, vatten, kaffe, kaffebröd
Utställare: Delsbo Vapen
Försäljning av t-shirts och kepsar med Bobygdsnappet-logga!
Anmälan av lag senast den 4 juli till anna.linde@bobygda.se
eller 070-340 63 62.
Frivillig utklädnadstävling bland deltagarna. Publiken röstar
fram vinnarna. Hemligt pris!
Bobygdsfesten vid Bobygdsgården 18-01
Kl. 19-21 Cia Olsson & Jörgen Westerlund bjuder på glada
skratt, musik och sång
Kl. 21.30-01 Otajttrio mä Pär spelar
Entré: vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr
Pizzabuffé: vuxen 100 kr, under 12 år 50 kr.
Läsk/vatten/lättöl 10 kr, kaffe 10 kr, kaka 10 kr

VÄLKOMNA!

Västanängens nytillskott
Jag heter Sofia Gjerdet och började jobba på
Västanängens förskola/fritids den 11 maj. Jag
är född och uppvuxen i vackra Dalarna
(Borlänge). Jag bor i ”Löpe” sen 7 år med
min sambo Fredrik, min son Alexander och
dottern Alvina (som också började på Västanängen samtidigt som mig). Jag har tidigare
jobbat som undersköterska med inriktning
”vård av personer med funktionshinder” och
har jobbat i både hemtjänsten och på boende i
Bollnäs, Söderhamn och Ljungby i Småland.
Omständigheter i livet gjorde att jag valde att
ändra inriktning i mitt arbetsliv, vilket jag
aldrig ångrat. Jag har läst på universitetet i
Härnösand där jag pluggade till lärare för
årskurs 1-6 med inriktning ”läs-, skriv- och
matematikinlärning”. Som specialisering
valde jag specialpedagogik och bild, vilket
jag tyckte kunde komplettera varandra bra,
framför allt när det finns barn med särskilda
behov. Jag lade sedan till ett halvårs studier
för att även bli behörig mot förskola och förskoleklass. Under mitt arbetsliv har jag gått
olika kurser, bl.a har jag fastnat för att arbeta
med stödtecken. Det är en hjälp när det t.ex.
finns barn med särskilda behov eller invandrarbarn. Men även lätt att använda för de små
barnen när de vill stärka sina egna ord och
förklara något för en vuxen eller ett större
barn. På så sätt kan alla åldrar eller olika etniciteter komma närmare varandra.
Sofia (Fia) Gjerdet

Vår resa till Stockholm
Den 21 maj åkte vi i åk 6 på Bobygda skola
på en lärorik resa till Stockholm. Vi åkte först
buss till Hudiksvall och sedan skulle vi ta
tåget till Gävle och byta tåg där. Vårt tåg var
inställt så vi fick vänta på en buss. När den
kom var den för liten för att alla skulle få
plats så vi fick vänta två timmar till. Till slut
hoppade vi på ett tåg och åkte till Stockholm.
När vi kom fram gick vi till Livrustkammaren
där vi fick en guide som berättade om många
kungar och drottningar och om tiderna de
levde i. Sedan fick vi gå lite själva i Gamla

stan. Vandrahemmet hette Dockside och låg
på Skeppsbron i Gamla stan. Efter att vi hade
varit i Gamla stan gick vi på ”Livet är en
schlager”. Det är en musikal som spelas på en
teater som heter Cirkus. Vi åkte båt dit. Dagen efter så packade vi ihop och städade våra
rum på vandrarhemmet. När vi var klara
checkade vi ut och åkte till Tekniska museet,
men vi var så tidiga så vi gick upp till Kaknästornet. Vi åkte hiss 80 meter upp. Det var
jätteläskigt! Vi åt lunch på Etnografiska museet och tittade runt lite där. Sedan gick vi till
Tekniska museet och var där i 2 timmar. Vi
lärde oss hur saker fungerar och om olika
uppfinningar. Vi var även ned i gruvan. Vi
såg på en Cine 4-föreställning. Efter det åkte
vi hem. Vi vill tacka mammorna Monica och
Jessica och alla sponsorer som bidrog till att
vi kunde åka på en lärorik resa.
Tack till: Annette Spjutsvik, Per Axelsson,
Bobygdens omsorg och service, Lars Linde,
SBV analys, Måsen Bygg, Herman Jonsson,
Dellenbyggdens kross och Svanbacken. Om vi
glömt nämna någon tackar vi extra.
Nicolina och Therese, åk 6, Bobygda skola

Upplev Bockruset, stöd BF!

Spela beachvolley och boule!

Petter Dolk
Patric Eriksson
Anna Linde
Anders Östgård
Lena Nilsson
Fredrik Björk
Stefan Bäckström
Erik Eriksson
Henrik Dolk
Leslie Hörnqvist
Gösta Eriksson
Sten Linde
Mats Rolfhamre
Lars Linde
Henrik Svensson
Per Axelsson
Eva Brink

Beachvolleyboll-planen står till allas förfogande vid Glombo strand. Nätet är uppsatt
och boll finns i vindskjulet bredvid. Var noga
med att lämna tillbaka bollen på samma plats
för allas trevnad och för att vi ska kunna fortsätta ha denna möjlighet. Skriv gärna ut i
Bobygdas facebook-grupp om ni är ett gäng
som avser att spela, så får fler chansen att
vara med. Boule-banan finns längs Bobygdsgårdens långsida mot vägen. Den är fri att
disponera och föreningen har köpt in bouleklot som förvaras i väskor i förrådet under
Bobygdsgården. Lämnas åter i gott skick på
samma plats. Boule-regler sitter uppsatta på
husets fasad invid banan. Ta med dig grannar
och vänner till en trevlig spelstund och så
hjälps vi åt att hålla god ordning och trivsel.
Bobygdens Framtid

och planterat och några träd som farit illa av storm
är nedkapade.
Även i år kommer löpartävlingen Bockruset att
Bobygdens Framtid
arrangeras i Skog. Därför behövs 10 stycken frivilliga funktionärer - ungdomar eller vuxna, lördagen
den 25 juli kl. 9.30-13. När 10 frivilliga ställer upp Bobygdens Framtid skickar ett varmt tack till faså skänker Bockruset 4 000 kr till Bobygdens fram- miljen Svensson för donationen i samband med
tid.
Signes begravning. Donationen är insatt på föreBobygdens Framtid ningens donationskonto (se info nedan)
Bobygdens Framtid

Ett varmt tack

Väg 708

Trafikverket håller just nu på med projektering
inför vägbygget och de sätter upp gränser för vägområdet med band och käppar. Skogsstyrelsen är i
färd med att värdera den skog som ska tas i anspråk
och när värderingen är klar så ska skogen avverkas.
Planen är att komma igång med själva bygget i år
genom att börja med att byta vägtrummor, men det
finns nu en liten risk att det blir försenat på grund
av att en hel del personal har slutat.
Elin Broberg efter samtal m. Håkan Åberg 150615

Donationer till föreningen

Bobygdens Framtid har under de senaste tre åren
mottagit flera donationer i samband med begravningar. I flera fall har de anhöriga angivit vår förening i begravningsannonsen och i andra fall har de
som skänkt pengar själva valt vår förening som
mottagare. Vid de första tillfällena valde vi i samråd med berörda familjer ett specifikt ändamål för
pengarna men när det nu blivit allt vanligare har vi
öppnat ett speciellt konto för dessa pengar. Nyckelorden för ändamål av dessa donerade pengar är:
Årsstämma
utveckling, framtid, stöd och möjligheter i BobygBobygdens Framtid höll årsstämma den 19 april den. Styrelsen kommer att ta beslut om utbetalningmed en uppslutning av 25 medlemmar. Styrelsens arna. Vårt donationskonto i HB: 6408 913059978
sammansättning förblev i år oförändrad. Det bjöds
Bobygdens Framtid
på smörgåstårta med kaffe/te. Så här ser styrelsens
sammansättning ut för 2015:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
kassör (ingår ej i styrelsen)
revisor
revisor
revisorssuppleant
valberedning
valberedning
valberedning

Säljes

Två och tre billings-fönster, beg. i bra skick samt
två st. beg. kopplade fönster 1x1 m. Ring för mått
och pris: Sten 070-228 65 21
Forever Living Products - jag säljer ekologiskt
odlade, ej djurtestade AloeVera produkter. För
både människor och djur. Anki Bryngelsdotter 070640 95 80

Uthyres

Villa uthyres på dygns- och veckohyra under sommaren i Svedja. 4 r.o.k. inglasad altan, stor gräsmatta. Diskmaskin, tvättmaskin, dusch, badkar.
Veckohyra 3 000 kr, dygn 550 kr. Ring 0730-365
Bobygdens Framtid 465 Ulla-Britt, eller 070-691 63 76 Stefan.

Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlingslokal
med nytt kök, storbildsprojektor och nya möbler!
Att hyra en hel helg kostar som medlem 1 000 kr
...till tappra medlemmar och bybor – stora som små och för icke medlem 1 200 kr. Att hyra lokalen i 4
– som trots kyla och snålblåst ställde upp och stä- tim kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller ej.
dade vid Bobygdsgården. Det är nu krattat, städat Bokning: Jerker/Lena 070-399 05 99, 0653-212 05

Tack…

