DETTA HÄNDER

Inlämning av prylar: fredag 27/4 kl. 16-19
Stick-café i skolans matsal, torsdagar Utlämning av pengar och osålda prylar:
lördag 28/4 kl. 15-16
ojämn vecka, kl. 18-21. Fika finns!
Skolrådet
Barngympa på Bobygdsgården, onsdagar.
Barn födda –06-03 kl. 18-19, födda –02- Angling på Skogssjön P.g.a. tidigt vårväder blir anglingen i år innan påsk; lö 24
99 kl. 19-20.
mars. 2-mannalag med 10 don/ lag. AnmäUngdomsgården Trappan på Bobygds- lan sker på plats från kl. 06.00, startskottet
går 07.00 och tävlingen pågår till 12.00,
gårdens övervåning, torsdagar kl. 18-21.
därefter prisutdelning. Anmälningsavgift
Nygräddade kolbullar serveras i Grav- 150 kr/vuxenlag eller 50 kr/ungdomslag
backas jaktstuga söndagen den 1 april kl. (t.o.m. gymnasieålder). Fjolårets vinnare,
11-15. Kolbulle med sylt, grädde och läsk årets arrangörer kommer från Järvsö. Vid
samt kaffe och kaka 50 kr/pers. Vi hoppas frågor ring Fredrik 073-098 27 97 eller
att vädret inbjuder till en fin vårpromenad Lars 070-625 59 80
till jaktstugan! Välkomna!
FÖRENINGSNYTT
Vid frågor ring Stefan 070-691 63 76
Festkommittén behöver utökas! Känner
Bytesbazar för vår- och sommarprylar!
du dig manad att planera festligheter och
28 april kl. 11-14 på Bobygdsgården.
aktiviteter i bygden, ring Petter 070-632
Passa på och köp och sälj fritidsprylar! 46 48.
T. ex. cyklar, hjälmar, inlines, skydd, ridkläder, skateboardar, fotbollsskor, stövlar, Ett innerligt tack till familjen Lindh för
regnkläder. Alla saker ska vara hela och ett fint bidrag i samband med Ingemars
rena! Under dagen säljer 5-6:an fika. Stöd begravning. Pengarna gick till nya bord
deras skolresa! VÄLKOMNA!
och stolar på Bobygdsgården vilket komArr: Skolrådet Bobygda skola
mer att glädja många.
Om du vill sälja något: anmäl dig till
Johanna (tel: 210 04) på skolan 16-19/4. Ett stort tack till Lasse Dahlqvist i Skog
Då får du ett säljarnummer, sedan märker som skänkt en snabbdiskmaskin till Bodu och prissätter dina prylar själv. 20% av bygdsgårdens kök. Nu kastar vi diskborsförsäljningen går till elevernas trivsel- ten!
kassa.
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 350 kronor som en engångssumma på postgiro 76 31 50-0 så
blir ni medlem. Medlemsavgiften 2012 är 100 kronor. Medlemsantalet ligger nu på 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 till oss om du bor utanför Bobygden och vill ha bladet hemskickat. Om du vill skriva
något, annonsera eller på annat sätt hjälpa till med bladet så är vi väldigt tacksamma. Kontakta Anna Linde 070-340632,
Elin Broberg 076-2205594 eller maila info@bobygda.se
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Bobygdsbla
Nr: 72 Mars 2012

Låhne Elden och Emelie
Mood
Det var när jag letade min allra första stora
travhäst för ungefär 2 år sedan som jag
hittade min själsfrände. Efter ett par års
tävlande inom ponnytravet valde jag att
börja leta en egen stortravare att jobba
med. Jag hörde mig för bland mina vänner om dom kände till någon som ville bli
av med sin häst, i så fall var jag intresserad. Det var då mina vänner från Norge
ringde och sa att dom hade hittat en häst
som skulle på slakt om jag inte ville ha
honom, och dom tyckte det verkade vara
en bra häst för mig så jag for och hämtade hem honom, den numera 12-åriga
kallblodsvalacken, till Sverige. Han kom
med två skador i ett bakben, två gaffelbandskador, en gammal och en ny blödning i benet som vi fick börja behandla.
Efter en tids vila och mycket simträning
kunde jag börja köra igång Elden. Han
började kännas pigg och fin, och redan i
september samma år som jag hämtat hem
honom kom han ut i sin första start.
Idag är Elden min bästa vän, han betyder
så himla mycket för mig efter allt som
hänt under året. Framförallt var han ett
extra stöd under tiden efter att min styvfar
Roger gick bort i en olycka. Jag valde i
den stunden att nästan sluta med allt vad
hästar hette och jag kände ingen motivation alls till att fortsätta. Det har varit ett
tungt år, med många tårar och saknad efter

den som varit det stora hjärtat i hela familjen. Han hade den där lilla glimten i ögat
som man alltid kände sig lugn av. Han såg
aldrig några omöjligheter med hästarna
utan han gav alla en chans. Det är han som
lärt mig allt jag kan. Allt har varit så olikt
sig här hemma men vi tar dag för dag och
jobbar oss igenom dem tillsammans hela
familjen. Och med allt stöd från vännerna,
kompisarna på jobbet och andra inom travsporten har vi valt att driva travet vidare.
Hemma på gården har vi 12 hästar som
tränas av mig, min lillasyster Jennie och
mamma Elisabet. Vi har också stor hjälp
av vår hovslagare Micke Nordh och Lina
Påhlbrant som hjälper mig att behandla
våra hästar. Den 21 januari i år var en stor
dag, inte bara för mig utan för hela familjen. Att Elden skulle vinna V75 var mer än
en dröm för mig, och vi åkte dit och startade som en kul grej. Det är stort att få
vara delaktig i ett V75 lopp, så vi hade
inga förhoppningar om att han skulle
vinna, utan var nöjda bara han gjorde ett
bra lopp. Att jag, som lärling, får ha en
egentränad häst som segrare i något så
stort är obeskrivligt.
forts. s. 2

forts. fr. s. 1

Segern blev som en chock för mig då jag
knappt såg något av upploppen. Man inser inte att man vunnit, fast dom ropat ut
det i högtalarna, att man är vinnare av ett
så stort lopp, förrän man kommer hem,
landat och verkligen tänkt efter. Pengarna
var inget jag tänkte på just då men nu i
efterhand har man hunnit reagera på hur
mycket 200 000 kr egentligen är och vilken betydelse dom har för hela familjen. Det datumet, den 21 januari är ett
datum jag alltid kommer minnas - min
egen häst, Låhne Elden, vann V75 finalen
på Bergsåker! Elden har inte vunnit bara
mitt hjärta, utan hela familjen ser honom som en familjemedlem och han är
kungen i hagen här hemma. Man inser
vilken tur man har att få jobba med såna
fantastiska djur, både som hobby och arbete, de är helt otroliga. Jag är otroligt
stolt över Eldens insats i loppet och självklart Susannes insats som körde Elden till
seger. Det här kommer vara en av dom
bästa stunderna i mitt liv. Elden är mer
som min bästa vän än bara en häst!
Emelie Mood , Oppsjö 126, 21 år

Bobygdsgårdens stora ansiktslyft!
Vår kära Bobygdsgård har bokstavligt
talat rustats från golv till tak inomhus. I
samlingssalen har golvet slipats och blivit
ljust samt behandlats. Halvpanelen och
väggarna är målade, liksom scenen. Ny
matta ligger i trappen. Taket har fått akustikplattor och nya armaturer med dimmer samt en filmprojektor och en stor
filmduk på scenen. Nya gardiner är på
plats och nya bord och stolar har köpts in.
Köket är helt utrivet liksom pannrummet

och kökstoaletten, det blir nu ett mycket
större kök med ny inredning samt
storköksvitvaror inklusive snabbdiskmaskin. Det blir bättre möjligheter i köket
och lokalen kommer förhoppningsvis
nyttjas mer av både föreningen själv samt
för uthyrning. När allt är färdigt planeras
en återinvigningstillställning!
Anna Linde

Min tid på Bobygda skola
Jag har gått här på Bobygda skola sedan
förskoleklassen. När vi började så var vi
inte så många i klassen, så alla lärde
känna varandra ganska fort. Dom äldre
såg man alltid upp till och många av dom
tog hand om oss när vi behövde. Vi har
åkt på många aktiviteter och varit ute väldigt mycket! Vi har bl.a. åkt skidor, haft
gympa ute, cykeldagar, utflykter, varit i
skogen och haft uteraster. Man har verkligen fått lära sig att kunna samarbeta
med alla och att acceptera varandra. Det
kommer vi säkert att ha nytta av senare i
livet. Vi har målat och skrivit mycket,
målat självporträtt och skrivit en massa
sagor. Vi har jobbat med många olika
teman: rymden, evolution, OS, tid,
djungel, jul, m.m. Det har varit roligt att
vi har varit ute så mycket och jobbat med
många teman. Femman var ett roligt år!
För då var vi med i ”Vi i femman”. Det
var roligt och lärorikt. I sexan så var jag
lucia, det blev som ett litet avslut. När jag
tänker på min tid här på Bobygda skola så
känns det bra. Kommer bli ovant att börja
i en så stor skola i sjuan. Bobygda skola
är som en familj, med många aktiviteter
och tack för världens godaste mat!
Sofie Axelsson, 6:an
(I nästa nummer får vi läsa om Emma Björks tid
på skolan, red. anm.)

Hej alla bobygdingar!

Kallelse!

Moa Wallin här igen. Denna gång vill jag
bara tipsa er om en superfin barnbok jag
nyss har fått klar och utgiven. ”Glittra och
pannkakslandet” heter den och handlar
om Glittra, Kardemummadalen, giraffen
Greta, ja, en massa tokigheter. Glittra har
en fågel som hon och jag döpt efter
mamma Ingrid så hej "mamma" säger jag.
Hon gillar boken skarpt, har hon sagt till
mig oppe från molnen. Så vill ni ha en
fantasifylld sagostund med extra krumilur
-illustrationer, ja, då är denna bok ett hett
tips...tjollavips.
Boken
finns
på www.zimzalabim.se samt hos flera
bokhandlare, men kommer också att finnas hos mej i sommar i Delsbo där jag
kommer vara med på bl.a. Tjejslöjdarna. Önskar er en härlig vår, ha det bäst!
Varma kramar Moa

Bobygdens Framtid ekonomisk förening kallar till årsstämma på nyrenoverade Bobygdsgården. Tisdag 17 april
kl. 19.00. Dagordning kan läsas nedan.
Vi bjuder på fika. Välkomna!
Styrelsen

Dagordning

1) Val av ordförande och sekreterare till
stämman
2) Val av två justerare
3) Fråga om stämman utlysts rätt
4) Fastställande av röstlängd
5) Styrelsens verksamhetsberättelse
6) Fastställande av balansräkning och
resultat
7) Revisorernas berättelse
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9a) Beslut om disposition av föreningens
(Moa är uppväxt på “bruket” i Västanäng, red. överskott/underskott
anm.)
9b) Fastställande av budget för 2012
10) Beslut om årsavgift 2013
11) Motioner till stämman
12) Arvoden till styrelse och revisorer
13) Val av styrelse (2 år)
14) Val av revisorer (1 år)
15) Val av valberedning
16) Övrigt

Sopplunch

Allt började som en återvändardag för
pensionärer i Bobygden. Året var 1987.
Det är en rolig och uppskattad dag med
mycket prat och skratt. Stämningen är på
topp och det är viktigt att få träffas. Åren
har sprungit iväg och nu vill vi höra oss
för om någon eller några vill ta över så att
soppluncherna fortsätter… ”Praktisera”
gärna med oss i höst. Kom och prova på!
Hör av er till oss:
Birgitta Östgård 0653-212 34
Ann-Christine Bengtsson 0653-211 52

SÖKES
Ny ledare till barngympan sökes för
arbete 2 tim/v, minimiålder 16 år. Lön
utgår. Start aug -12.
Ring Petter 070-632 46 48
Skolan har påbörjat ett arbete med att
bygga upp ett eget skolbibliotek och tar
tacksamt emot barn och ungdomsböcker
som kan vara passande. Kika in på skolan
eller ring 0653-210 04.

