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Föreningen har under 2020 bestått av 498 medlemmar och styrelsen har träffats 

vid 4 protokollförda styrelsemöten. 

 

Årsmöte 2020 

Den 10 mars var det årsmöte i Böda församlingshem. Ett 40-tal personer var 

närvarande vid mötet. Dagens inbjudna gäst var Uno Magnusson, som underhöll 

oss med gamla minnen och en hel del sång. Uppskattat! 

Veckorna efter årsmötet startade alla restriktioner med anledning av pandemin 

och hela vårt planerade program för 2020 fick ställas in. 

 

Vårmarknad Vad skulle vi nu göra med alla plantor som var på gång redan 

innan pandemin bröt ut? Vi beslöt oss till slut för en försäljning, utomhus, med 

avstånd och handsprit. Under två dagar den 8 och 9 maj hade vi öppet vid 

hembygdsgården med plantförsäljning av huvudsakligen tomater. Det blev så 

uppskattat. Efter den första dagen började vi oroa oss över hur plantorna skulle 

räcka en dag till, men då fick vi en ordentlig påfyllning från bland andra Inga 

Jakobsson. Stort tack för det!  



 

Sommaröppet vid hembygdsgården 13 juli – 31 juli.  

Då vårmarknaden gick så bra, bestämde vi oss för att ha sommaröppet tre 

timmar om dagen under tre veckor. Tillräckligt många vågade sig på att hjälpa 

till med bemanning och med tydlig skyltning om antal besökare i butiken, 

avstånd och handsprit gick det så bra. Alla besökare var hänsynstagande och 

glada över att det fanns någon aktivitet utöver sol och bad. 

 

Höstmarknad 25-26 september 

Ölands skördefest blev inställd detta år, men vi fortsatte med vårt vinnande 

koncept från vår och sommar och anordnade en höstmarknad. Med grönsaker, 

svenska äpplen, lottförsäljning samt kaffe- och korvförsäljning utomhus och 

mycket annat blev även höstmarknaden välbesökt och uppskattad 

 

Studiecirklarna i samarbete med Vuxenskolan  

Under 2020 kunde vi genomföra följande studiecirklar: 

- Vård av gamla byggnader  

- Vård och funktion av väderkvarnar  

- Släktforskning, måndagar  

- Släktforskning, onsdagar 

Studiecirklarna för släktforskning bedrevs mot slutet i digital form från resp. 

hem. Kjell Persson ansvarar för cirklarna tillsammans med Vuxenskolan. 

 

Byggnader och kvarnar 

Under 2020 har Gula stugan fått ett helt nytt tak och Bocketorpskvarnen är 

helrenoverad. Alla arbeten har utförts av hembygdsföreningens ”egna” gubbar 

något förstärkta med frivilliga krafter. Två stora arbeten som har krävt mycket 

tid och kraft utöver det vanliga löpande underhållet. Ett stort och varmt tack till 

alla som har hjälpt till med detta! 

 

Tisdagsgubbarna. Tisdagar mellan nio och tolv träffas en liten grupp ”gubbar” 

och fixar med allt som behövs, från underhåll av byggnader och kvarnar till 

gräsklippning och annan gårdsskötsel. Som omväxling tillverkar de fågelholkar 

ibland. 

 

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. Lisbeth Österberg är lotteriansvarig. 

 

Öländsk Bygd. Torbjörn Johansson är Bödas representant i 

redaktionskommittén. 



 

Ett stort tack! Vi vill tacka alla som bidragit på olika sätt till utvecklingen av 

vår hembygdsförening. Vår högsta önskan inför kommande år, då pandemin 

förhoppningsvis börjar avklinga, är att flera vill komma med i vårt arbete, tex 

hos ”Tisdagsgubbarna” eller kanske hålla i någon helt ny aktivitet. Vi som håller 

på vet att det är ett givande och uppskattat arbete. 
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