DETTA HÄNDER

Ungdomsgården Trappan på Bobygdsgår- Julmarknad på Bobygdsgården lör den 14
dens övervåning från klass 6 och uppåt mån- nov kl. 12-18. Utställare, fika, nybakt, glögg.
dagar kl. 18-21. Info Johanna Östgård 070-274
Muskväll för flickor i alla åldrar! Lördag den
13 47.
24 okt kl. 17 på Bobygdsgården. Mat: förrätt,
Tabata-träning på Bobygdsgården måndagar varmrätt samt nå’ gött. Dryck finns till försäljkl. 20-21 på Bobygdsgården. Tabata innebär ning. Pris: 350 kronor. Kvällens konferencier:
olika styrke- och konditionsövningar, vi jobbar Ingela Söderlund. Modevisning: Capricorn,
intensivt 20 sek, vilar 10 sek osv. och växlar Maja Textil & Design, Åsbergs Kläder. Vismed jämna mellanrum bland övningarna. Alla ning av produkter från Aloe Vera. Hudiksvalls
arbetar efter egna förutsättningar. Ingen föran- Guldsmedja. Gör om mig. Lotteri med finfina
mälan, bara drop-in. Inneskor på fötterna och priser. Vid anmälan, som är bindande, sätt in
medtag vattenflaska. Kostnad: 20 kr per gång pengarna på Hälsinglands Sparbank, konto
alt. 200 för hela terminen. Upp t.o.m. 15 år 8129-9, 43 756 804-1, kom ihåg att skriva in
gratis. Info: Anna 070-340 63 62 eller Vero- namn på meddelanderutan. OBS! Sista anmälningsdag: 18 okt Vi vill också att ni anmäler er
nica 070-998 44 43.
till Anki Bryngelsdotter på mail:
Seniorträffar torsdagar jämna veckor kl. 11- ankiborg@swipnet.se eller på telefon 070-640
13 på Bobygdsgården. Välkomna till triv- 95 80. Berätta gärna ifall ni är allergiska så vi
samma förmiddagar med mycket gemenskap! kan undvika olyckor. En så här fantastisk kväll
Kaffe finns att koka på plats, eget kaffebröd/ kan ni bara inte missa…Varmt välkomna!
smörgås tas med. Vid frågor ring Yvonne
UTHYRES
Svensson 070-272 21 11.
Lägenhet uthyres på nedre våningen av BoBarngympa torsdagar kl. 18-19 på Bobygds- bygdsgården. 4 r.o.k. Ring Petter för mer info;
gården. För barn födda 02-10. Medtag vatten- 070-632 46 48.
flaska! Duschmöjlighet finns inte. Anmälan
sker innan start till Anthonia Axelsson på nr Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlings073-805 42 07. Kostnad 100 kr/barn och lokal med nytt kök, storbildsprojektor och nya
termin. Vid syskon tillkommer 50 kr/barn. möbler! Att hyra en hel helg kostar som medAvgiften betalas under de första veckorna.
lem 1 000 kr och för icke medlem 1 200 kr. Att
hyra lokalen i 4 tim kostar 300 kr, oavsett om
Stickcafé i Bobygda skolas matsal torsdagar du är medlem eller ej. Bokning: Jerker/Lena
ojämn vecka kl. 18-21. Kom när du kan – drop 070-399 05 99, 0653-212 05.
-in! Medtag egen syssla, fika finns att köpa.
Kontakt: Margareta Nordlöv 073-022 37 42.
Återvändardag med sopplunch lör den 10 okt
kl. 14.00 på Bobygdsgården. 50 kr/pers. Anmälan senast den 7 okt: Ingrid 0653-2 10 30,
Yvonne 070-272 21 11.
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
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Bobygdas Julmarknad

Lördag den 14 november kl. 12-18
På Bobygdsgården
Utställare med handgjort och andra julklappar
Bobygdens Framtid säljer: nybakta segkakor direkt från ugnen!
Servering med: kaffe, kakor, mackor, glögg & pepparkakor
Varmt välkomna!
Arr:Bobygdens Framtid

OS-medaljer till Bobygda
Terese Sundberg från Svedja, Bobygden
åkte under slutet av juli i sommar till Los
Angeles för att tävla i Special Olympics
World Summer Games 2015. Sverige tog
totalt 46 medaljer och två bronsmedaljer
tog Terese! Terese som till vardags går
gymnasiet i Bollnäs, tävlar i friidrott och
medaljerna tog hon i längdhopp och 100
meter. Bobygdens Framtid ville såklart
fira detta med Terese och bjöd in till stort
tårtkalas söndag den 17 augusti! Tårtor
dekorerade med ”medaljer” bakades på
löpande band och ett drygt 60-tal gratulan-

ter kom, detta var stort och inget man ville
missa. Vi fick också chans att se och
känna på de tunga medaljerna. En specialtryckt jacka med texten ”Bobygdas OSmedaljör” i bronsfärgat tryck gavs i present till Terese. Augustisolen sken och
gratulanterna och Terese med den – att
fira OS-medaljer är inget man gör varje
dag. Nu håller vi tummarna för Terese om
fyra år igen?! Än en gång stort GRATTIS
TERESE – Bobygda är mycket stolt över
att ha en egen OS-medaljör!
Bobygdens Framtid

Hälsning från skolan

För er som har yngre barn, välkomna att
Ute står det som spön i backen och inne anmäla dem till skolan. Blankett hittar ni
har vi det varmt och gott. Det är ett lugn i på skolans hemsida. Väl mött!
Johanna Nordqvist med personal
korridoren och inne i klassrummen pågår
ett intensivt arbete. Vi har 54 elever som
leker och lär på Bobygda skola. Eleverna Väg 708
är indelade i fyra grupper, förskoleklass, Samtal med Håkan Åberg, Trafikverket
1-2:an, 3-4:an och 5-6:an. På skolan på- 150922.
går nu ett tema om vårt världsarv, häl- Håkan berättar om nuläget och den
singegården och livet kring gården. Arbe- närmsta framtiden vad gäller väg 708,
tet inspireras av boken ”Pelle och världs- Bobygdsvägen. I skogsmark ska det nya
arvet” skriven av Ann-Sofie Jeppson och vägområdet (område som väghållare, i
med bilder av Jens Ahlbom. Vid uppstar- det här fallet Trafikverket, disponerar
ten till temat gästades skolan av Cecilia med vägrätt med stöd av VägL.) nu vara
Bruce som berättade sagor och sägner utsatt med snitslar eller stakkäppar. På
från fäbodar i trakten. Temat pågår fram övrig mark kommer utsättningen att göras
till höstlovet och mycket av arbetet sker i i höst eller till våren. Bredden på det nya
våra faddergrupper där eleverna roterar vägområdet beror på terrängen och
på olika stationer. Eleverna får prova på vägens höjdläge. Vägområdets bredd är
hur människorna levde för cirka 150 år utrett och fastställt i arbetsplanen så att
sedan. De har tillverkat hälsingegårdar i diken och alla slänter ska inrymmas inom
miniatyr, tjärnat smör, gjort krokar i luf- vägområdet. Stämplingen ligger till grund
farslöjd och både skäktat och häcklat lin. för beräkningen av vilken ersättning marFörra veckan var det temadag på forngår- kägaren ska ha för träden. Avverkning av
den. Där blev eleverna guidade i de träden kommer att upphandlas av Trafikgamla husen, provade på en gammeldags verkets markförhandlare och det planerar
skoldag och dansade folkdans. Vårt tema man göra under hösten. Trumbyten är
speglar sig även i matsalen där Helen bju- uppskjutna till våren. Handlingar för
der på gammeldags mat så som fläsk, första påseende har kommit till Trafikverpotatis och löksås och klappgröt till efter- ket och gås nu igenom innan det skickas
rätt. Vårt temaarbete kan ni följa på sko- ut förfrågan till entreprenörer någon gång
lans hemsida www.bobygdaskola.se . Gå mellan oktober och december. Tidigast
in på klasser och tema. Har du kunskap under försommaren (maj-juni -16) drar
att dela med dig av till våra elever, så hör själva vägbygget igång; det får inte vara
gärna av dig till skolan, 0653-21004. tjäle i marken och starten beror även på
Onsdag 21/10 kl. 18.00-19.00 bjuder sko- entreprenören. Arbetet har gått lite långlan in till en kväll med temat: ”Att vara sammare än planerat men följer helt klart
en vettig förälder”, att sätta gränser, att ge arbetsgången. Allt som planerats för somuppmuntran, att vara ett föredöme. Håkan maren som passerat är utfört. Jag tackar
Axéll från föreningen SPIK föreläser och Håkan för god information och vi komskolans elevhälsa, skolsyster och skolku- mer att höras igen i december.
Anna Linde
rator finns på plats och berättar om sitt
arbete. Välkomna!

Sommaren i Bobygda
Även om årets sommarvärme kom i slutet
av årstiden får vi väl ändå konstatera att
sommaren nått sitt slut och därmed välkomna hösten. Bobygdens Framtid kan
sammanfatta en händelserik sommar
2015: Midsommaraftonen firades på dagen på skolan med att klä stången, sjunga
och dansa traditionella ringlekar. På kvällen var det dags för årets fem-kamp för
stora och små.
Bobygdsdagen innehöll i år en ny tävling:
Bobygdsnappet. Hela 45 stycken tvåmanna-lag metade i Glombosjön under
fyra timmar. Fångsten bestod utav abborre, braxen, mört och löja. Första priset
var 5 000 riksdaler. Topp-3-listan såg ut
så här:
1. Lag PB: Peter Bergström, Urban Persson 3,44 kg
2. Lag Horn: Andreas Eriksson, Jocke
Fredriksson 2,06 kg
3. Lag Ol-Hans: Ulf Skoglund, Hasse Axelsson 1,86 kg
Samtidigt pågick en frivillig utklädnadstävling som vanns av Svenne och Tindra
Björk som klätt ut sig till just björkar.
Föreningen sålde t-shirtar, kepsar och
fika. En strålande sommardag med god
uppslutning av både deltagare och besökare. Några få timmar senare drog Bobygdsfesten vid Bobygdsgården igång
med Cia Olsson som fick publiken att
skratta gott samt Jörgen Westerlund på
sång och gitarr. Denna kväll var det även
premiär för att använda det nya fina uteköket som det hamrats mycket på veckorna innan för att få klart. Där kavlades
och gräddades för glatta livet och de tillströmmande gästerna bjöds på nygräddade pizzor från buffén – dessa fick
mycket beröm! Underhållningen fortsatte

under kvällen med bandet ”Otajttrio mä
Pär” som spelade på utescenen till kvällens slut.
Den 1 augusti avlöpte Bobygdas tredje
matstafett. Årets arrangörer Tor och Veronica hade pusslat för att de 15 deltagande tvåmannalagen skulle kunna cykla
mellan gårdarna och avnjuta förrätt,
varmrätt och efterrätt i olika sällskap i
olika hus. En mycket uppskattad kväll
med god mat, mycket umgänge och nya
bekantskaper. Kvällen avslutades med en
uppslutning för alla deltagare på Bobygdsgården.
När augusti närmade sig sitt slut tog vi för
andra året i rad farväl till sommaren med
en gemytlig lyskväll på Glombo strand.
Många tog chansen att grilla sin middag
och mer folk ramlade in eftersom. När det
började skymma tändes en massa marschaller både på land och på vattnet, där
de fick flyta ut. Kvällen till ära var det
även fullmåne – otroligt vackert. Emilia
Glugg (Österberg, uppväxt i Norrberg,
numera hemvändare till Glugg) uppträdde
på den lilla scenen och spelade stämningsfull musik och sjöng. Ett varmt och
innerligt tack till alla hjälpande händer
och frivilligt arbetande i bygden i sommar
och såklart till alla besökare – tillsammans håller vi Bobygda väldigt levande!
Styrelsen Bobygdens Framtid gm. Anna L

Midsommarfixare sökes
Nu tackar jag för mig angående ansvaret för midsommarfirandet på skolan med resning av stång
och dans. Stången väntar på dig som vill ta över –
hör av dig!
Janeth Dolk, 070-224 34 56

Tack

till Dan Sedendahl och Marcus och Jaeb
Larsson som låter oss i Bobygda nyttja Glombo
strand till allmänna evenemang!
Bobygdens Framtid

