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Föreningen har under 2017 bestått av 546 medlemmar och styrelsen har träffats
vid 9 protokollförda styrelsemöten.
Årsmöte 2017
Den 12 mars var det årsmöte i Böda församlingshem. Ett 20-tal personer var
närvarande vid mötet. Bosse Österberg visade filmen från flytten av Rotmossas
stuga innan det var dags för kaffe och semla.
Valborgsfirandet i Byxelkrok lockade som vanligt många besökare.
Evenemanget är ett samarbete mellan Kyrkan, BAIK och hembygdsföreningen.
Kvällens presentatör, Sven-Göthe Lidheim, välkomnade högtidstalaren Sofie
Loirendal och den populära manskören Neptuni Drängar.

Öland spirar 13 maj. Spira-dagen har blivit populär och det uppstår nästan
panik bland besökarna när plantorna som man ”brukar” köpa visar sig vara slut
redan efter första timmen. Flera av föreningens medlemmar bidrog som vanligt
med mängder av plantor, som såldes till förmån för föreningen. Korvgrillning,
kaffe med hembakat och bak i stenugnen hör också till en lyckad Spira-dag.
Resa till Sandbyborg 20 maj. En fullsatt buss styrde kosan mot Sandbyborg,
där Jan-Henrik Fallgren berättade om platsens historia och de utgrävningar som
pågår där.

Gökotta 25 maj. Årets gökotta var förlagd till Fredriksborg, platsen för den
gamla jägmästarebostaden utmed Byrumsvägen. Jan-Henrik Fallgren berättade
om platsens historia.

Midsommarfest är en tradition och som vanligt inleddes den med en kort
gudstjänst i Böda kyrka. Musik, sång och dans hör till. Lars-Peter Åhs och
Torsten Nordander spelade tillsammans med Mats Grim. Bo Svensson, Kerstin
Bohlin och Sonja Ödell sjöng och ledde dansen.
Kvällen innan träffas en trogen liten skara och ordnar allt, inklusive
utsmyckningen av midsommarstången. De har ingenting emot att bli flera!
Sommaröppet vid hembygdsgården vardagar under juli. Återigen en lyckad
sommar! Utöver öppna stugor och en viss försäljning, kunde vi även i år bjuda
på olika former av hantverk och utställningar, bland annat med Peter Nilssons
vackra fågelmålningar. Tusen tack till alla som ställde upp som värdar, visade
hantverk och bakade i stenugnen! Det var så uppskattat av ännu fler besökare än
sommaren innan.
Hembygdsdagen firades den 27 juli. Kaffeservering, lotteri och försäljning av
böcker ingick liksom limpbak i Rotmossas stuga. De som ville kunde också
grilla korv på den varma askan efter brödbaket. Dagens inbjudna gäst var Ulf
Wickbom, som berättade om arbetet med en kommande bok.
Geologins dag 9 sep i Jordhamn. Samtliga föreningar i Åkerbo hembygdskrets
medverkade vid Geologins dag i Jordhamn. Försäljning, lotteri, servering och
demonstration av det gamla skurverket samt traktor- och veteranbilsutställning
stod på programmet. Dessutom bjöds vi på vacker musik av öländska spelmän.
Skördefest och julmässa. Hembygdsföreningen hade lotteri och bokförsäljning
vid Bödasågens allhandel under Skördefesten och vid Skäftekärr under

julmässan. Siv Östenberg var lotteriansvarig och en lång rad Bödabor hjälpte till
att sälja.
Frågesport den 7 nov. Vi var ett tjugotal personer som fikade och kämpade
med knepiga frågor från Ölands hembygdsförbund. Ganska bra resultat! 21
frågor och 15 rätt.
Höstfesten gick av stapeln i Böda församlingshem den 17 november.
Kroppkakor hör förstås till och dessutom hembakat bröd från Gertie Jonasson.
Detta år kom kroppkakorna från Ninnis. Mary Simonsson spelade och ledde
allsången och Julius Sääf från Himmelsberga berättade om verksamheten där.
Studiecirklarna i samarbete med Vuxenskolan har rullat på. Gamla tider med
två grupper och Närodlat är bäst, också två grupper. Dessutom Vård av gamla
byggnader. Kjell Persson är studiecirkelansvarig
Kyrkkaffe 1:a advent. Hembygdsföreningen bjöd på ett välbesökt och
uppskattat kyrkkaffe efter adventsgudstjänsten.
Norrgårdens julmarknad. Den 9:e december var det julmarknad i Norrgården,
Byxelkrok. Siv Östenberg och Kerstin Svensson sålde lotter och böcker.
Pepparkakshus på plats den 10 dec. Med hjälp av företag på orten har barnen i
förskolan ordnat ett pepparkakshus i trä, som har stått vid hembygdsgården
under december månad. Det var invigning med glögg och pepparkakor och
representanter för både kommun och kyrka fanns på plats. Ett evenemang med
anledning av ”Böda, Årets Ölandsby”.
Byggnaderna: Under året har vi fått en skylt i form av en mjölkpall vid
hembygdsgården. Stort tack till Thomas Glaad som har tillverkat skylten med
texten ”Hembygdsgård”. Dessutom har våra duktiga ”tisdagsgubbar” arbetat en
hel del på övertid och färdigställt vår toalett och en hel del andra arbeten vid
gården. Gör gärna ett besök vid något av våra evenemang och se hur vår
hembygdsgård ständigt förbättras.
Hemsidan. Bo Österberg heter vår webmaster som kontinuerligt fyller på
hemsidan med nyheter och kommande programpunkter. Vi har även en sida på
Facebook som Kerstin Svensson håller i.
Lotteriansvarig. Siv Östenberg är ansvarig för lotteriverksamheten
Öländsk Bygd. Kerstin Svensson arbetade för sista året som redaktör för boken
som i år kom ut för 67:e året i följd. Efter Kerstins sju år som redaktör tar Anita

Tingskull, Persnäs, vid som ny redaktör. Även detta år var Kerstin Wigstrand
Bödas representant i redaktionskommittén.
Ett stort tack! Vi vill tacka alla som bidragit på olika sätt till utvecklingen av
vår hembygdsförening. Medlemsantalet ökar och vi känner att våra aktiviteter är
uppskattade. Vår önskan inför 2018 är att fler också känner sig välkomna att
delta aktivt i vårt arbete med föreningen.
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