Tjällmobladet
Information från Tjällmo Byalag Höst-Vinter 2018
- Se Höst och Vinterprogrammet på PRO´s Hemsideprogram.
- Se Tjällmo Församlings sida om Höstens programtider.
- Se Röda Korsets sida aktiviteter samt planerad Julmarknad 1/12
- Se HBF´s sida om aktiviteter samt Julmarknad 1/12 kl. 10 - 15.00
- Se Bibblans sida om oktoberaktiviteter under Höstlovet.
- Se Tjällmo Gästgiveris sida om bokning av Julbordstider.
Stångebroslaget som i år 6-8 juli hade 25-års jubileum och är deltagarmässigt
Sveriges största enduroklassiker och en årlig återkommande tävling på orten.

Startfältet vid gamla Prästtomta militärförläggning. Totalsegrare: Albin Elowson
FMCK Skövde. Damklassen: Emelie Karlsson Göta MS.

Byalaget informerar
Byalagets har fått beviljat en aktivitetscheck på 22000 kr av Leader- Folkungaland för att
kunna genomföra en förstudie hur ett eventuellt skjul vid hockeyrinken skulle kunna se ut.
Då det är viktigt att involvera eleverna på skolan, har frågan ställt hur de önskar sig skjulet
skulle kunna se ut, om det skulle bli verklighet. Tanken är att efter förstudien nya pengar
söks och om det skulle bli beviljat att skjulet kan byggas framöver.

28 augusti kom Ewa Carlgren Nilsson, som jobbar med ett projekt av Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva som kallas ”Service i samverkan” till Tjällmo. I diskussionsträffen som
handlade om service och delaktighet i Tjällmo diskuterades följande frågor:
1. Hur är servicen där vi bor och verkar?
2. Hur skulle vi vilja att det ser ut i framtiden / Vad skulle göra vårt område mer
attraktivt?
3. Hur vill vi bli delaktiga och vara med att påverka serviceplaneringen i Motala
kommun
4. Hur kan vi själva bidra?
Det som under diskussionen kom fram att den service som finns är bra. För att kunna göra
Tjällmo mer attraktivt behövs bland annat fiber, bättre samåkningsmöjligheter /
bussförbindelse, utökade fritidsaktiviteter och besök av kulturskolan, äldreboende och
distriktssköterska och fler boenden och bättre möjligheter till att kunna bygga.
Det påpekades att det är viktigt att politikerna ska lyssna på Tjällmobornas åsikter och ha
dialog. På mötet kom fram att det är viktigt med en grupp som aktivt vill vara med och
påverka serviceplaneringen i kommunen. Det är också viktigt med samarbete med andra
lokala utvecklingsgrupper och med kommunens landsbygdsutvecklare.
Till sist är det betydelsefullt med att göra bra reklam för bygden och ett positivt tänk framåt.
Ewa kommer också att träffa alla lokala utvecklingsgrupper i Motala kommun. Hon ska
sammanställa alla gruppers svar och redovisa detta för politiker och berörda tjänstemän i
Motala kommun.
Tjällmo kommer att medverka med ett projekt som heter Tjällmo 365. Några Tjällmobor
kommer att vara `reporter´ och skriva kortare reportage om det som händer i samhället.
Dessa artiklar kommer att ligga på Correns hemsida.

JULBORDSTIDER 2018
Hjärtligt välkomna att boka julbord. Tiderna kan komma att ändras vartefter
bokningar kommer in och vissa datum kan redan vara fullbokade. För
uppdaterad information se vår hemsida www.tjallmo.com
eller ring oss på 0141-60030.
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475:-/person inklusive glögg och kaffe
Barn upp t.o.m. 3 år gratis
4-12 år 20:- / år fyllda

TJÄLLMO PRO – KÖR
TJÄLLMO PRO-PROGRAM för Höst - Vinter 2019
Alla våra medlemsmöten börjar onsdagar kl 14.00 i Församlingshemmet med
undantag av Lucia den 19 dec. då vi börjar kl 12.00
14 nov: Månadsmöte. Budget o Verksamh, Kören underhåller.
30 nov: Julbord Tjällmo Gästgiveri.
18 dec: Lucia kl 12.00 Tomte o (frivillig Julklapp 70:-)
23 Januari 2019 Månadsmöte Underhållare Ove Karlsson
20 feb: Årsmöte gäst-ordf. Maria Reifelton. Underhållning av PRO-Kören.
20 mars: Månadsmöte Föredrag av Ingjald Swanö om Kriminalvården.
17 april: Månadsmöte Påsklunch kl 14.oo
22 maj: Månadsmöte Underhållning av Kumla Spelmän.
Tjällmo PRO hälsar alla nytillkomna medlemmar välkomna vilket innebär att vi nu är
över 200 medlemmar och glädjande i en ökande trend. Våra aktiviteter såsom måndagarnas
Gympa och Stavgång samt året runt-Boule Tisdagar och Torsdagar bidrar troligen till
ökningen och att inte förglömma Kör-gruppen och våra trevliga PRO-möten i
Församlingshemmet med inhyrda underhållare ger glans åt vardagen. Ni som känner för att
delta i körsång kontakta Gunnel Eriksson 0141-60050.

PRO´s FRISKVÅRDSAKTIVITETER för Måndagar Startar 3é september.
Måndagar: Gympa i Skolans gympasal kl 10.00 -11.00
Måndagspromenaden med stavgång utgår kl 10.00 från Församlingshemmet.
Tisdagar o Torsdagar: Boulespel året om kl 10.00 – 12.00 på vår nya PRO-anläggning vid
Tjällmo IP´s fotbollsplan. Ta med vänner och bekanta till våra PRO-aktiviteter för att
prova på. Vi hjälper er att komma igång. Boule-klot finns att låna.
PRO-Hallen med utebanor vid Tjällmo IP är avsedda att nyttjas för lämpliga aktiviteter
av ortens och grannkommunernas invånare.
Företagare och övriga intresserade kan boka tid för lämpliga aktiviteter efter
överenskommelse med Kjell Abrahamsson på tel 070 372 1982.

TJÄLLMO FÖRSAMLING
Händelser i Tjällmo församling sommaren 2018.
Under sommaren har det hållits flera lekmannaledda gudstjänster i kapellet. En varm och fin
kväll i juli var det gudstjänst i Hembygdsparken. Stefan Bjuvsjö var präst och Jonas
Folkesson och Daniel Cassel stod för vacker sång och musik. Vid Hagstugan hölls gudstjänst
med Pekka Pykäläinen som präst och Lena Pettersson och Håkan Nilsson medverkade med
sång. Röda korset stod för kyrkkaffe.
Årets församlingsresa gick genom Tiveden till Laxå med besök i Ramundebo kyrka. Resans
mål var Karlskoga och Alfred Nobels museum Björkeborn. Fantastiskt intressant. På
hemvägen gjordes en spännande vandring genom ett miniatyrlandskap byggt i gammelskogen
i Råstena utanför Askersund.
Måndagsvandringarna har varit populära med 25-30 deltagare per kväll. En vandring gick i
Tjälltorp med Marianne och Hilding Karlsson som värdar. Man gick då förbi platsen där
Hembygdsparkens smedja en gång stod. En annan kväll startade vandringen vi Tyle skola och
fortsatte till Tyle Hall med de rivna torpen sandfallet, Vårfalla och Klintfallet. Säsongens sista
vandring gick i det vackra naturreservatet Fågelmossen.
Vår kyrkoherde Helen Olsson har avslutat sin tjänst i pastoratet och fått ny tjänst i
Gottfridsberg, Linköping. Sverker Linge är nu tillförordnad kyrkoherde i pastoratet.

Höstens program
2 november
3 november
7 november
11 november
12 november
18 november
25 november
26 november
2 december
Haase.
3 december
5 december
spelar.
9 december
13 december
lotterier.
16 december
24 december
31 december

9.00-17.00 Gravsmyckningskaffe i kapellet.
18.00 Minnesgudstjänst. Kyrkokören.
12.00 Sopplunch i församlingshemmet.
11.00 Gudstjänst.
10.00-12.00 Våffelcafé i församlingshemmet.
11.00 Lekmannaledd gudstjänst.
11.00 Mässa med stora och små.
10.00-12.00 Våffelcafé i församlingshemmet.
11.00 Adventsmässa. Kyrkokören. Solist: Jonas Folkesson. Trumpet: Linnéa
16.00
12.00

Ljusstöpning i församlingshemmet.
Grötlunch i församlingshemmet. Lennart Lundström sjunger och

Anmälan senast 3 dec till Inger 0141-60295 eller Boel 0141-60265.
11.00 Gudstjänst. Stipendieutdelning.
17.30 Luciagudstjänst. Samkväm i församlingshemmet med kaffe och
19.00
23.00
17.00

Musik i juletid.
Julnattsmässa.
Nyårsbön.

VARMT VÄLKOMNA!
Församlingsrådet / Gunnar Eriksson

Tjällmo-Godegårds Röda Korskrets.
Den varma sommaren är förbi och hösten har kommit med sin fina färgprakt.
Sy-gruppen har kommit igång med sina träffar på onsdagsförmiddagarna
Här en återblick på sommarens aktiviteter.
En fin dag i augusti hölls friluftsgudstjänst i Hagstugan.
Röda korset bjöd på kaffe och hembakat bröd.
Lena Pettersson och Håkan Nilsson stod för sången och musiken.

I september var några ur sy-gruppen till Strandvägen och bjöd våra pensionärer på
kaffe med bröd, därefter spelades bingo. Besöket var mycket uppskattat.
Nu har vi börjat att planera för vår årliga julmarknad den första december i Församlingshemmet. Där finns kaffeservering med hembakat bröd och goda smörgåsar.
Alla hjärtligt välkomna. Om någon vill skänka saker till vinster mottages det tacksamt.
Alla intäkter går till Rödakorsets katastrofhjälp.
Styrelsen

Det händer på bibblan
Oktober och november är aktiva månader på Tjällmo bibliotek. Förskolan besöker biblioteket
för att låna böcker och titta på minibio. Våra programgrupper bokcirkeln, filmklubben,
handarbetscaféet och digitala kulturverkstan träffas regelbundet. Lördagen den 10 oktober
är det Arkivens dag och vi uppmärksammar det genom att ha lördagsöppet. Ortens aktiva
hembygds- och släktforskare berättar då om sin forskning. I år har vi många lovaktiviteter för
barn som är lediga under höstlovet eller när skolans personal har studiedagar. Ett exempel
är Workshop Ord och bild där barnen får fantisera, skriva och teckna tillsammans med
bildpedagogen Barbro Hildén och illustratören Charlie Rosales Sandqvist.

Alster från Workshop den 4 oktober visas på Tjällmo bibliotek.

På höstlovet kommer vi att få uppleva teatermagi på bibblan när teater Pantheon besöker
oss den 30 oktober kl. 10- ca 11 och spelar skuggteater.

BÖNEGRUPPEN I TJÄLLMO
Att be är att röra vid den hand, som styr världarna. När du ber samarbetar du med den
Allsmäktige själv. Tänk på det när du idag nämner dina speciella böneämnen. Det sker något
när du ber!
"Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla
människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva lugnt och värdigt.
Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och
komma till insikt om sanningen." 1 Tim. 2:1-4.
När Abraham bad för Sodom och Gomorra hörde Gud hans bön. Det fanns inte så många
rättfärdiga där. När Gud fördärvade dessa städer tänkte han på Abraham och räddade Lot
(Abrahams brorson). Läs i 1 Mos 18 och 19.
Daniel bad för sitt folk. "Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har övergått oss, och
se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty inte i förlitande på vad rättfärdigt vi har
gjort bönfaller vi inför dig, utan i förlitande på din stora barmhärtighet. O, Herre hör, och,
Herre förlåt." Dan. 9:18,19.
Vi i bönegruppen samlas varannan onsdag kl. 19 hos oss på Egelstorpsvägen 16 B.
Vi beder för vårt land och andra böneämnen som vi har.
Se på w.w.w.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo så ser du vilka dagar.
Kom med ditt böneämne, så hjälps vi åt!
Ethel och Daniel Carlsson

Tjällmo Boule CUP 2018

Lördag den 20 okt. 2018 spelades den första Tjällmo Boule Cup i vår nya Aktivitetsanläggning (PRO-Hallen) vid TjällmoIF´s idrottsplats.
Närmare 80-talet besökande ankom varav 40 stycken tillhörde de tävlande 10 lagen.
Vi fick en fantastisk respons från nästan samtliga föreningar i Tjällmo med omnejd.
Efter att PRO-Ordförande hälsat alla välkomna och informerat om dagens kommande
program startade spelet med 5 lag i två grupper där alla i gruppen mötte varandra.
Efter avbrott för varm korv med dryck och tillbehör som var sponsrat av Tjällmo ICA och
PRO´s Stig o Barbro Jansson hade Byalaget, Tjällmo IF, TGOK och Hyresgästföreningen
kvalificerat sig till semifinalerna. Där möttes 1:an i Grupp A Byalaget mot 2:an i Grupp B
TGOK som blev jämn och spännande 10-9 till Byalaget.

I andra semifinalmatchen möttes Hyresgästföreningen och Tjällmo IF som blev lika
spännande och slutade 10-9 till Hyresgästföreningen.
Finalen mellan segrande Hyresgästföreningen och Byalaget blev också ett dramatisk
spännande avslut där Roland Olsson med sista klotet avgjorde finalen med 10-9. Jämnare
kunde det inte bli.

Stort tack till alla deltagare för era spännande insatser i spelet och alla ni åskådare som höll
tempot uppe med glada tillrop. Tävlingen pågick intensivt i mer än 4 timmar vilket inte tycks
ha påverkat varken spelare eller de många åskådare som fortfarande var kvar och hejade på
sina favoritlag.

Tack alla ni som ställde upp och gjorde vår första Boule Cup i PRO Hallen möjlig samt
dessutom till en glad fest och sammankomst mellan gamla som unga i Tjällmo.
Ett åldersspann mellan Linneas 7 år och upp till Rolands 88 år är ju ett fantastiskt bra bevis
på att Boulesporten är en brygga att bygga framtiden på mellan unga som åldrade.
Vi ser fram emot nästa års Tjällmo Boule CUP där vi återigen kan träffas för att få revansch.
Ni som fick en känsla av att ”det här vill jag pröva på” det verkar roligt.
Samla ihop era vänner och bekanta och boka in en tid för spel på anläggningen, det finns
gott om speltider. Ring Kjell Abrahamsson 0703721982. Klot finns att låna.
Ett stort tack från Boule-ledargruppen till alla som hjälpte till att förgylla tillställningen.
rb.

Tjällmo Hembygdsförening
Den 4 augusti arrangerades ”Musik i hembygdsparken”
för femte året i följd. Malin Persson var konferencier
och allsångsledare och lotsade oss genom en varm och
skön eftermiddag med härlig musik som varvades med
allsång. Som vanligt kunde vi njuta av hembakat
fikabröd eller räkmackor.
Kulturarvsdagen arrangerades vid vattenhjulet,
Skönnarbo, den 8 september, med olika aktiviteter för
stora och små. Trots lågt vattenstånd kunde
vattenhjulet sättas i gång för en stund. Däremot fick
spiksmidet ske med handkraft.
TACK till alla er som besökte vårt
café i somras och på så vis bidrog
till att bygden fick en levande
hembygdsgård!
Inför sommaren 2019 söker vi
några nya cafévärdinnor - gärna
kompisar, som gillar både att baka
och att träffa människor från när
och fjärran. Ring 073 – 22 32 132
för mer info.
Arbetet med torpinventeringen går framåt och 81 platser/torp finns nu utmärkta på en
torpkarta. Av dessa har gruppen besökt och dokumenterat 67 st. Torpkartan hittar du på
internet: https://tinyurl.com/https-tjallmotorpkarta-com. Hör gärna av dig till Ulrika Johansson,
tel. 072 – 74 040 82, om du har tips om var det finns torpskyltar, information om något
torpställe, bilder på nu rivna torp att låna ut för scanning och dokumentation eller upptäcker
faktafel.
Stöd gärna vår förening. 100 kr/person och år. Swish nr: 1234940284, Bankgiro nr: 686-7980
Kalender
1 december kl 10 - 15: Julmarknad med hantverkare, korv och glöggförsäljning, lotterier och
fiskdamm samt ponnyridning (kl 10-12). I församlingshemmet har Röda korset kaffeservering,
lotterier och musikunderhållning.
Är du “hantverkare” av något slag och har något som kan passa att sälja på vår julmarknad, så
är du välkommen att kontakta Gunilla Ström, 073-22 32 132.
Välkomna!

Aktiva föreningar i Tjällmo.
Följande informationen står på tjallmo.info. Något som saknas eller inte stämmer? Skicka
ett mejl till byalaget@tjallmo.info så kan det uppdateras på hemsidan.
Apnéförening
Apnéföreningen Öst är en ideell patientförening för oss med sömnapné i Östergötland med
säte i Tjällmo. Vi arbetar för att sprida kunskap om sömnapné, snarkningar och hur det
påverkar både oss som har det och de som lever tillsammans med oss.
Vi kommer att försöka påverka politiker med flera för att vi skall få den hjälp vi behöver och
att den ser likadan ut över hela landet.

Hantverkarförening
Vår förening är med och driver ”Café med hantverk brevé” – ett sommarcafé med
hantverksbod i en gammal kulturmiljö alldeles intill Tjällmo kyrka. Vad sägs om att dricka
kaffe i den kringbyggda parken med hus från 1600- och 1700-talen? Dessutom kan man bese
vårt hembygdsmuseum helt gratis samt beundra alstren och handla av våra 20 hantverkare
från trakten.
Öppettider:



11.00 - 17.00 alla dagar från och med midsommardagen till mitten av augusti.
Kvällsprogram onsdagar i juli med start 18.00

Vår förening är tillsammans med Röda Korset och Tjällmo Hembygdsförening arrangörer av
en populär julmarknad lördagen före första advent.

Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo
Vi arbetar med bostadsstiftelsen Platen om t.ex. hyror och för att förbättra den yttre och
inre miljön för de boende.
En del festligheter, som julfest, grillfest och bouleturneringar, ordnas.
Bostadsmöten hålles 2 gånger per år.
Mer information: www.hyresgastforeningen.se

PRO
PRO är en intresseförening för Sveriges pensionärer. Medlemmarna organiseras i föreningar,
vilka har till uppgift att bedriva en bred verksamhet, som befrämjar gemenskap och är till
gagn för medlemmarna. Tjällmo PRO-förenings verksamhet består av månadsmöten med
kulturella inslag. Vi har en egen sånggrupp. Vi ordnar studiecirklar, resor, gökotta, sillunch,
sopplunch, påsklunch, luciafirande och julbord.
Tillsammans har vi motionsaktiviteter som gympa, stavgång samt boulespel året om.

Röda korset
Kretsen har ungefär 150 medlemmar. Vi bedriver en aktiv verksamhet:




En sy- och stickgrupp träffas onsdagar 9-12.
Vi har utbildning i första hjälpen för alla 5:e klassare både i Tjällmo och Godegård.
Vi organiserar flera marknader

Detta är ett axplock av våra aktiviteter. Ta gärna kontakt med oss och bli gärna medlem.
För övrig information om Röda Korset: www.redcross.se

Svenska kyrkan
Följande verksamhet bedrivs i Tjällmo Församling:
Körer
Cantaton, för alla barn från förskoleklass till årskurs 6. Tisdagar 15.45-16.30.
Luciakören för barn 7-9 år. Tisdagar 15.45-16.30.
Luciakören för barn 10 år och äldre. Tisdagar 16.30-17.15.
Tjällmo vuxenkör. Tisdagar 18.30-20.30.

Barn/föräldrarsång och öppna förskolan (0-5 år)
Sång, pyssel, lek och fika. Onsdagar 9.30-11.30.
Fritids
Lek, pyssel och mellis.
Åk 1 och 2: Måndagar 13.00-15.30
Förskoleklassen: Tisdagar 13.00-15.30
Åk 2 och 3: Onsdagar 13.00-15.30
Åk 4 och 5: Torsdagar 14.45-16.15
Åk 6: Torsdagar 16.15-17.45

Tjällmo Byalag
Tjällmo Byalag har till uppgift att främja bygdens utveckling genom samarbete med
kommunen, näringsliv, föreningar och övriga organisationer.
Byalaget ger ut Tjällmobladet, håller i Tjällmo marknad och Tjällmo dagen med mopperally.
Dessutom förgylls Tjällmo med blommor vid genomfarten och byalaget tänder
Adventsträdet.
Sista onsdagen varje månad har byalaget möte (kl 18.30 i Församlingshemmets källare). Där
är alla välkomna för att vara med.

Tjällmo-Godegårds Orienteringsklubb
TGOK är en mycket livaktig förening som bedriver orienteringsverksamhet i Tjällmo,
Borensberg och Godegård.
I Tjällmo är Hagstugan (klubbstugan) öppen alla helgfria torsdagar året om från kl 18.00. Där
finns tillgång till duschar och efter avslutad aktivitet är det fika. Runt Hagstugan finns fina
motionsspår från 2 till 10 km. Man väljer själv om man vill springa, gå eller cykla. Tycker man
om stavgång så är detta rätt ställe att träffa likasinnade. Vid tillgång på snö finns alltid
möjlighet till skidåkning. Det finns en knapp på klubbstugan för att tända elljusspåret,
belysningen stängs av automatisk. Vi bedriver naturligtvis också orienteringsträning under
både den ljusa och mörka årstiden.
Varje vår och höst genomförs nybörjarkurser i orientering i Borensberg där också föräldrar
som vill lära om karta och kompass är välkomna. Skolbarn kommer och prova på orientering
i samarbetet med skolan. Det finns idag deltagare från 7-70 år men åldern utgör ingen
begränsning.

Tjällmo Hembygdsförening
Föreningen bildades 1931 och har för nuvarande över 300 medlemmar. Föreningen
styrelsen sköter bland annat museum, trädgård och sommarcaféet . Föreningen guidar både
i hembygdsmuseum och om järnhantering i Skönnarbo, där det finns en anlagt vandringsled.
Föreningen säljer också litteratur om platser och personer i Tjällmo. Spiksmide kan också
ordnas efter överenskommelse både i smedjan och vid vattenhjulet.
Hembygdsmuseet och Café med hantverk brevé håller öppet varje dag
från midsommardagen t.o.m. början av augusti, kl 11.00 – 17.00.

Tjällmo IF
Tjällmo IF bildades 1931. Tjällmo idrottsplats är vår hemmaplan med egen klubbstuga.
Aktiviteter:
-

Fotboll Seniorlag:
o Damlag.
o Ungdomslag: Flicklag, pojklag.
o Bollskola för de yngre barn.
Innebandyträning: Dam, Herr o Ungdom i gympasalen.

Övrig verksamhet:
Arrangerar valborgsmässofirande på Tjällmo IP.

Tjällmo Byalag
Styrelse
Ordförande:
Maria Sundén Joge 070 3968430
Sektreterare:
Ilse Straatman 073 7843479
Kassör:
Inge Savelsberg 070 3364020

Hemsida: www.tjallmoinfo/

Tjällmo Gym är öppet för alla, gammal
som ung.

Mailadress: byalaget@tjallmo.info

Öppettider:
Mån-Fre: 8-21
Lör-Sön 10-21

Annonspriser 2018
Helsida 500,½ sida 250,¼ sida 125,-

Priser:
1 mån: 150,4 mån: 500,1 år: 1300,Betalning:HB Clear Nr: 6563
Konto Nr: 528 824 511
Glöm ej ange namn samt mailadress vid
betalning.
Koderna för tillgång till gymmet skickas
per mail.
Om ni är intresserade av att komma igång
med träningen och kanske känner att ni
behöver hjälp så ställer Dennis Hovlund
gärna upp med lite introduktion av
maskiner och redskap. Han kan även
hjälpa till med träningsprogram för den
som vill.

Materialet till redaktionen ska ha
inkommit senast den 1 april
(vårbladet), senast den 15 juli
(sommarbladet) och senast den 15
oktober (höst/vinterbladet).
till

tjallmobladet@gmail.com

Mail: dennis.hovlund@hotmail.se
mob Nr: 0733 67 9007

