
DETTA HÄNDER 
Barngympan har julavslutning den 19 dec 

kl. 18-19 och tar sen jullov. Start igen ons-

dag den 9 jan. Barn födda 00-08 onsdagar 

kl. 18-19 på Bobygdsgården. Anmäl helst 

innan. Medtag gärna vattenflaska samt 

något lämpligt på fötterna. Duschmöjlighet 

finns ej. Kostnad: 100 kr för ett barn/

termin, därefter 50 kr/barn från andra bar-

net. Ledare Olivia Carlsson, tel: 076-821 

32 23.  Välkomna! Tack till barn och le-

dare för denna  termin! 

 

Stick-caféet har juluppehåll. Tack  till 

ansvariga Margareta och Yvonne! Start 

igen v 3 nästa år, den 17 jan. Torsdagar 

ojämn vecka kl. 18-21 i Bobygda skolas 

matsal – drop-in, så kom när du kan! Med-

tag handarbete eller kom bara för att um-

gås. Fika: 20 kr. Margareta 0730-223 742 

 

Ungdomsgården Trappan har öppet  den 

20 dec, stänger sen för jullov och öppnar 

igen den 10 jan. På Bobygdsgårdens över-

våning torsdagar kl. 18-21. Från klass 6 

och uppåt. Ledare Johanna tel: 070-274 13 

47. Tack till ungdomar och ledare för 

denna termin! 

 

Dags att välja förskoleklass till ht 2013! 

Bobygda skola erbjuder engagerade peda-

goger, undervisning i små grupper, fina 

ljusa lokaler, närhet till skog, härlig ute-

miljö, gratis skolskjuts från förskoleklass 

(bussen utgår från torget) och skolmat la-

gad av egen husmor. Vi har ett fåtal platser 

kvar till förskoleklass höstterminen 2013! 

www.bobygdaskola.se Vid frågor: Rektor 

Johanna Nordqvist, 0653-210 04, 070-278 

65 65, johanna.nordqvist@bobygda.se Vid 

skolan ligger Västanängens förskola/

fritidshem. Snart flyttar de in i nybyggda 

fritidslokaler. De erbjuder pedagogisk 

verksamhet med hög personaltäthet. 

 

Seniorernas träffar som startade under 

hösten är populära och har besökts av 8-22 

personer per gång. Under hösten har det 

spelats boule, berättats historier och min-

nen, ätits ärtsoppa med punsch, bundits 

kransar och kvastar samt ätits julgröt. 

Träffarna är för alla seniorer, så bjud gärna 

in fler. Det är nu juluppehåll men det drar 

igång igen v 4, den 24 jan. Torsdagar jämn 

vecka kl 11.00 på Bobygdsgården, kaffe/te 

finns att koka, medtag eget fikabröd. Vill 

ni få mejlutskick om träffarna så sänd mej-

ladressen till anna.linde@bobygda.se. 

 
UTHYRES 
Hus i Norrberg ledigt fr.o.m 31/1. 2 r.o.k. 

plus ö.v. Luftvärmepump, el-element, ved-

spis i kök, kamin i vardagsrum. Carport, 

tvättstuga, lusthus, bastu, loge på gården. 

Kallhyra 4000 kr/mån. Mejl: ulien@live.se 

0653-771 75 eller 070-554 84 95 (mobil 

avstängd 22/12-2/1 p.g.a. resa). Ulrica 
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Julhälsning från Japan  
I år kommer inte julen att se ut som den 

brukar för familjen Östgård/Eriksson. Jul-

bordet med familjen hemma i Bobygda har 

bytts ut mot ett äventyr i Japan. Det bör-

jade i höstas med att jag och Magnus 

packade med vår lilla Alva, då sju veckor 

gammal, och satte oss på ett flyg till To-

kyo. Magnus som jobbar för Ericsson hade 

fått ett jobbkontrakt i Japan på tre måna-

der. Ericsson har dock inte så bra framför-

hållning, så vi räknade med att bli kvar 

längre än de tre månaderna och eftersom 

jag ändå är mammaledig så spelar det ing-

en roll. Vi vet fortfarande inte hur länge vi 

blir kvar. Magnus jobbar i Yokohama, 

som ligger söder om Tokyo, dit det tar 18 

minuter med pendeltåg från Shinagawa, 

där vi bor. Yokohama är Japans näst 

största stad, men i praktiken sitter den  

ihop med Tokyo. I Japan jobbar alla till 

sent på kvällarna. Magnus är sällan 

hemma före halv åtta, så Alva och jag får 

roa oss själva på veckorna. Sedan har vi 

helgerna ihop då vi passar på att göra lite 

sightseeing. Det mesta man tar sig för här 

är ett mindre äventyr. Ni kan själva tänka 

er hur det är att handla mat när är allt skri-

vet med tecken som man inte förstår. Vi 

började till exempel med att köpa 4 liter 

sprit istället för vatten! Inte lätt att vara en 

trög invandrare! Även om japanerna inte 

firar jul som vi, så är det julpyntat i hela 

sta’n och butikerna är fulla med julprylar. 

Bara 0,7% av japanerna är kristna så julen 

är ingen helg här, däremot firas kejsarens 

födelsedag och nationaldagen den 23 de-

cember. Men Magnus jobbar ju på ett 

svenskt företag så de får julledigt. Ledig-

heten skall vi spendera i bergen i närheten 

av Nagano (där OS 1998 hölls). Där är det 

till skillnad från Tokyo riktig vinter med 

snö och kallt. Vi hoppas på bra skidåkning 

och att få det mysigt med snö omkring oss. 

De har redan fått mera snö än ni har i 

Bobygda. Har vi tur får vi ett bad i någon 

japansk onsen också. Onsen är en typ av 

spabad, ca + 45 grader med vatten från 

varma källor. Det ska även finnas apor 

som badar i källorna på vintern, som vi 

hoppas få se. Hoppas ni alla får en fin jul!  

Katarina Östård med familj 

 

”Mannen från Jupiter” 
prisbelönt i Moskva 

När jag visade ”Mannen från Jupiter” på 

en festival i Estland i mars visade det sig 

att en av besökarna var en rysk festivalar-

rangör som sedan flera år anordnade 

"Mediating Camera International Filmfes-

tival" i Moskva. Han ville visa min film 

och jag tackade självklart ja. Någon må-

nad innan festivalen ringde en främmande 

person på dolt nummer. Med vänlig röst 

frågade han om han störde. Omedelbart 

satte jag mig i en avvisande försvarsposi-

tion eftersom just den attityden är så ty-

pisk för envisa telefonförsäljare. Han pre-

senterade sig då inte som agent för Kal-

songgrossisten eller Telia utan som kultur-                                
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sekreterare på svenska ambassaden i 

Moskva och undrade vänligt om jag be-

hövde hjälp med något inför festivalen. 

Jag blev uppriktigt väldigt förvånad. Nor-

malt brukar man få kämpa sig till varje 

krona i kulturstöd. Men samtalet slutade 

med att han lovade att ambassaden skulle 

täcka kostnaderna för resa och uppehälle. 

Men hur hade han fått reda på att jag 

skulle visa min film i Moskva? Jag fick 

veta att festivalarrangören själv hade kon-

taktat ambassaden och bett om ett större 

ekonomiskt stöd. Själva festivalen ägde 

rum på ett kulturhus några Metrostationer 

utanför centrum. Det visades ca 40 filmer 

från ett 25-tal olika länder och de ca 15 

filmare som var där personligen gavs 

ganska stort utrymme för att presentera 

sin film och föra samtal med publiken. 

Filmare som vi träffade där kom bl.a. från 

Japan, Tyskland, Vietnam, USA, Italien, 

Norge och naturligtvis Ryssland. Föru-

tom filmtittande ordnades det en del fest-

ligheter och utflykter. Moskva överträf-

fade faktiskt våra förväntningar. En häf-

tig, myllrande, vänlig och ibland vacker 

stad med högt överraskningsindex! Res 

gärna dit någon gång. Håll er inte i så fall 

bara i turistspåren utan ta Metron och åk 

lite var som helst och bli ofta förvånad. 

Bara metrostationerna med sin mosaik 

och kristallkronor är värd en resa! Vad vi 

fick höra var att man under sovjettiden 

rev eller sprängde kyrkor och mycket av 

det vackra från dessa fick smycka tunnel-

banestationer istället. Att ta sig fram med 

bil är inget alternativ. Trafiken står i prin-

cip stilla till sent på kvällen och fyra tim-

mars pendlingstid är inte ovanligt. Met-

ron går varannan minut och kostar lika 

lite hur långt man än reser. Sovjettiden 

gör sig påmind på många sätt. Krigsmo-

nument, Sputnikmonument liksom ham-

mare och skäror på broar och fasader och 

äldre personer som ofta har kvar lite oin-

tresserad sovjetattityd. Sista dagen var det 

prisutdelning. Det skulle bara ges pris i 

debutantklassen så jag förväntade mig 

absolut ingenting i prisväg. Men glad och 

förvånad blev jag när de som sista grej 

förkunnade att pris för bästa film gick till 

”Mannen från Jupiter”! Priset bestod i en 

guldpeng, ett diplom och en kombinerad 

fotoram/radio/väderstation. Resan hem 

gick med tåg via S:t Petersburg genom ett 

ganska platt och träskrikt landskap där 

små fattiga byar med ofta halvt förfallna 

hus svischade förbi i 150 km/tim.  

Erik, Glombo 

 

 
 
Hej Bobygda!  
Det lackar mot jul och här kommer en 

julhälsning från Bobygda skola. På skol-

gården är det full aktivitet. Eleverna byg-

ger snökojor, åker madrass och kämpar 

med ”herren på täppan”. I skolans entré 

möts vi av en ståtlig gran som sprider 

julstämning och grandoft. Från köket dof-

tar lussebak. Under skolans årliga pyssel-

dag jobbade eleverna i sina faddergrupper 

och tillverkade ljuslyktor, dekorerade 

tändsticksaskar och stöpte ljus i långa  

rader. Den 13 december bjöd skolan på 

lussefirande. Det var Anthonia Axelsson 

med följe som spred ljus i vintermörkret. 

Sedan är det nedräkning till jullovet. För 

6:orna är det både pirrigt och spännande  

för de ska få sina första betyg. Här kom-

mer en hälsning från Jonna Gybo i 3:an: 

”Vi har gjort fåglar av lera och sen målat 

dem med målarfärg. Vi har gjort bal-

longer och sedan har vi limmat fast tid-

ningspapper på dem. Sedan har vi målat 

dem och hängt upp dem i lamporna. Det 

är planeterna i vårt solsystem.  Jag tycker 

om att leka i snön och trivs bra i skolan. 

Vi har gjort katter och svansen blåser upp 

när det kommer varm luft från elementet. 

Julen är bra och rolig. Jag längtar tills jag 

får någonting som jag gillar!” Vi önskar 

er alla en riktigt skön jul! Vårterminen 

startar tisdag den 8 januari.  

Rektor Johanna med personal 

 
Hej alla där ute i kylan! 
Tänk vad ett år går fort. Vi på Västan-

ängens förskola/fritidshem har fullt upp 

med att hinna med alla aktiviteter och 

traditioner som händer under ett år. Men 

roligt har vi och mycket lär vi oss, både 

stora och små. Det har hänt en hel del 

under året. Fritids har varit i skolans loka-

ler hela året, utom under loven och alla 

fredagar då har vi varit tillsammans med 

förskolan. Ovant att hålla till i två lokaler, 

men det har fungerat bra. Under tiden har 

Bobygdens Framtid byggt ut våra lokaler, 

så när jullovet börjar finns fritids i de nya  

fina lokalerna. Ska bli skönt att ha allt 

under samma tak igen. På personalsidan 

har det kommit och gått lite folk, Annelie 

som började hos oss i januari, slutade i 

april. Vi sökte vidare och har nu anställt 

en förskolelärare/chef som börjar 7/1 

2013, mer om henne i nästa Bobygdsblad. 

Några vikarier har passerat under året, ett 

stort tack till dessa, de behövs när ordina-

rie personal är borta. Vi på Västanängen 

önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 

Förskolan 

 

Föreningsnytt 
Föreningen har färdigställt utbyggnaden 

av fritids på den befintliga förskolebygg-

naden. Erik Eriksson och Fredrik Eriks-

son har gjort VVS-jobben ideellt. Lokalen 

är urstädad och verksamheten har flyttat 

in! Ett innerligt varmt tack till alla som 

frivilligt lagt ner tid i bygget, som gagnar 

bygden! I november ordnades en nyinvig-

ning av Bobygdsgården, vilket firades 

med god 3-rättersmiddag, musik och fest-

ligheter. Fint arrangerat tyckte de 70 med-

lemmarna som deltog, tack till er arrangö-

rer!  Lyckad var även sopplunchen i okto-

ber samt besöket av Dellenbygdens Lucia 

på Bobygdsgården, tack alla! Övre lägen-

heten på Bobygdsgården har bytt hyres-

gäst, välkommen till Bobygden, Kim! En 

isbana ska spolas vid skolan i vinter, spol-

ningsansvarig är Erik Eriksson, hör gärna 

av dig om du vill hjälpa till: 076-133 46 

30. Styrelsen sammanträder året om, 

första söndagen i månaden med uppehåll i 

juli. Kontakta oss gärna om ni har något 

att framföra. Med önskan om julefrid! 

Styrelsen Bobygdens Framtid  
 
Psst... Festkommittén viskar att de åter-
kommer med nytt hemligt arrangemang 
2/3, så boka in i kalendern redan nu!  
 
 


