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Föreningen har under 2015 bestått av 529 medlemmar och styrelsen har träffats vid 8 

protokollförda styrelsemöten. 

 

Årsmöte 2015 

Den 8 mars var det årsmöte i Böda församlingshem. Ett 40-tal personer var närvarande vid 

mötet. Efter mötesförhandlingarna berättade Eva Kinnander om sin pappa, Buss-Hjalmar. 

Föreningens ordförande sedan 15 år tillbaka, Alrik Nilsson, hade avsagt sig omval och 

avtackades med blommor och första exemplaret av en liten skrift, skriven av honom själv. 

 

Valborgsfirandet i Byxelkrok lockade som vanligt många besökare. Evenemanget är ett 

samarbete mellan Kyrkan, BAIK och hembygdsföreningen. 

 

Öland spirar 9 maj. Redan i februari startar förberedelserna för Öland spirar, då de första 

fröna petas ner i krukor. Flera av föreningens medlemmar kunde bidra med mängder av 

plantor, som såldes till förmån för föreningen. Korvgrillning, kaffeförsäljning och Kajsa 

Fribergs konstutställning var några av de andra inslagen som bidrog till trivseln. En trevlig 

dag med många besökare, men lite kylslagen framåt eftermiddagen. 

 



Gökotta 24 maj. Årets gökotta var förlagd till Grankullavik där Karl Westman berättade om 

Grankullavikens historia och roliga minnen från den simskola som fanns i viken under en lång 

rad av år. Ett 40-tal åhörare hade orkat upp på morgonen denna vackra pingstdag. 

 

Midsommarfest är en tradition och som vanligt inleddes den med en kort gudstjänst i Böda 

kyrka. Musik, sång och dans hör till och i år var det Lars-Peter Åhs, Torsten Nordander, Mats 

Grim, Bo Svensson, Kerstin Bohlin och Sonja Ödell som spelade, sjöng och ledde dansen. 

Kvällen innan kläddes midsommarstången av flinka fingrar. Stort tack till alla som högg 

björkar, plockade blommor och ordnade allt övrigt till vår midsommarfest och också ett tack 

till de spelmän som återkommer år efter år. 

 

Sommaröppet vid hembygdsgården. Tänk att vi lyckades! Vi var lite oroliga över hur det 

skulle gå att hålla öppet alla vardagar under juli, men det lyckades och blev något av succé. 

Utöver öppna stugor och en viss försäljning, kunde vi också bjuda på olika former av 

hantverk och utställningar. Tusen tack till alla som ställde upp som värdar, visade hantverk 

och bakade i stenugnen! Vi fick sååå mycket beröm av alla besökare. 

 

Hembygdsdagen  firades den 6 augusti. Kaffeservering, lotteri och försäljning av böcker 

ingick liksom limpbak i Rotmossas stuga med utlottning av de nybakade limporna. 

Silversmeden Maria Söderholm visade sitt hantverk och Ronny Carlsson ställde ut foton från 

Böda hamn. De som ville kunde också grilla korv på den varma askan efter brödbaket. 

 

Skördefest och julmässa. Hembygdsföreningen hade lotteri och bokförsäljning i Böda hamn 

under Skördefesten och vid Skäftekärr under julmässan. Siv Östenberg var lotteriansvarig och 

en lång rad Bödabor hjälpte till att sälja. 

 

Känner du ditt Öland 3 nov. Frågesporten mellan Ölands hembygdsföreningar lockade 18 

personer till Nybygget, där vi festade på kaffe och hembakat och svarade på frågor.  

 

Höstfesten gick av stapeln i Böda församlingshem den 20 november. Kroppkakor hör förstås 

till och dessutom hembakat bröd från Gertie Jonasson. Detta år kom kroppkakorna från 

Ninnis. Mary Simonsson och Mats Grim spelade och ledde allsången. Bo Österberg visade 

hembygdsföreningens film om posttrafiken till Gotland.  

 

Kyrkkaffe 1:a advent. Hembygdsföreningen bjöd på ett välbesökt och uppskattat kyrkkaffe 

efter adventsgudstjänsten.  

 

Marinans julmarknad.  Den 5:e december var det julmarknad på Marinan i Byxelkrok. Siv 

Östenberg och Kerstin Svensson sålde lotter och böcker. Trevligt tillfälle att marknadsföra  

den då alldeles nyutkomna Öländsk Bygd. 

 

Byggnaderna: Underhåll av våra byggnader och kvarnar pågår kontinuerligt. Vi vill passa på 

att tacka den lilla grupp av duktiga herrar med Rolf Jakobsson i spetsen som bokat in 

tisdagarna som arbetsdag i sina almanackor. De välkomnar fler arbetsvilliga som kan hjälpa 

till efter vars och ens förmåga. 

 

Hemsidan. Allt fler är uppkopplade till Internet och en aktuell hemsida blir allt viktigare. Bo 

Österberg heter vår webmaster som 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 är redaktör för boken som i år kom ut för 66:e året i följd. 

Även detta år var Kerstin Wigstrand Bödas representant i redaktionskommittén. 

 

Ett stort tack! Vi vill tacka alla som gjort viktiga insatser inom föreningen under året och 

också alla som skänkt gåvor och gynnat våra evenemang.  

 

Styrelsen  
Böda hembygdsförening 

 


