
 

Tjällmobladet 
Information från Tjällmo Byalag        

höst/vinter 2017 

Missa inte detta: 
- Julmarknad 2 dec. vid Hembygdsgården och i Församlingshemmet. 

- Våffel-Kaffé varannan Måndag 30/10 - 13/11- 27/11- 11/12…OSV. 
                         i Församlingshemmets källarlokal med ingång från baksidan. 

- Tjällmo IF´s avslutningsfest den 28 okt. i Bygdegården. 

 

Tjällmo Byalag har till uppgift att främja bygdens 

utveckling genom samarbete med kommunen, 

näringsliv, föreningar och övriga organisationer. 

                                                                                                    

Vad vill du Byalaget ska jobba med i framtiden?  
Vad tycker du är viktigt för samhället? Vad saknar du eller vad ska utvecklas?  

Om du har några idéer hör gärna av dig via mejl (byalaget@tjallmo.info) eller lämna en lapp i 

Byalagets brevlåda (finns bredvid anslagstavlan på det gröna huset vid Ica). Vi finns också på 

Facebook: `Tjällmo Byalag´.  

mailto:byalaget@tjallmo.info


Tjällmo Byalag informerar 

Flera positiva saker har hänt och kommer att hända i Tjällmo.  

- På Tjällmodagen startade 123 mopedåkare och det kom 18 knallar.  

 

- Vi har fått nya maskiner till gymmet och det nya gymmet invigdes den 9 september.   

 

- Byalaget klurar på hur vi kan förbättra Tjälmo marknad nästa år. Om du har några idéer 

om marknaden, hör gärna av dig via mejl (byalaget@tjallmo.info) eller lämna en lapp i 

Byalagets brevlåda (finns bredvid anslagstavlan på det gröna huset vid Ica).  

 

 

 

 

Förskolan i Tjällmo är full! Byalaget uppmanar ALLA föräldrar som vi ha en plats åt sitt/sina 

barn på förskolan söka en plats hos kommunen NU, även om man önskar en plats om ett 

eller två år. Ansökblanketten finns att få på kommunens hemsida.  

 

Med många ansökningar vill vi visa kommunen vilket underlag det finns och att det finns ett 

behov av fler förskoleplatser i Tjällmo! 

 

  

 



                                                                                                        

  

 

 

Vill du synas här? 
 

Skicka ett mejl till: 

byalaget@tjallmo.info 

 

helsida 500,- 

½ sida 250,- 

¼ sida 125,- 

 

I vårt mysiga torp i Tjällmo 

klipper jag barn och vuxna. 

Erbjuder också 

hemklippning.         

Öppet efter överenskommelse: 

vardagar, kvällar och helger.  

Alla första klippningar: 50 kr inkl 

moms.   

                      
Ilse Straatman - 0737843479 

  

 



Befolkningsstatistik Tjällmo  

Själv upplever jag att det pågår något slag av generationsskifte / bostadsskifte i samhället. 

Många hus har blivit sålda den senaste tiden (jag har i alla fall lämnat en del `välkomna till 

Tjällmo kort´, har jag missat er vill jag säga välkomna på det här sättet).  Jag får dessutom en 

känsla att många vill flytta hit. Kul och bra för samhället!             

Jag frågade Motala kommun om statistik och fick höra att det fanns 1065 personer i Tjällmo 

församling, varav 524 bor i tätorten (13/9-2017). Se tabellen. När jag jämförde statistiken 

som finns på Statistiska Centralbyrån visar det sig att det är en ganska stabil 

befolkningsmängt i samhället de senaste åren ändå. Det bodde 1064 i församlingen 2013-12-

31 och 1065 precis ett år senare. I kartan syns församlingens gränser.   

Tjällmo Byalag, Ilse Straatman 

  

 



Ålder 

Antal 
(13/7-
2017) 

0 6 

1 12 

2 15 

3 11 

4 12 

5 12 

6 13 

7 12 

8 11 

9 11 

10 5 

11 10 

12 11 

13 13 

14 4 

15 8 

16 15 

17 12 

18 14 

19 8 

20 8 

21 14 

22 7 

23 15 

24 14 

25 12 

26 11 

27 10 

28 9 

29 15 

30 10 

31 6 

32 5 

33 8 

34 7 

35 8 

36 13 

37 11 

38 16 

39 10 

40 9 

41 13 

42 7 

43 7 

44 16 

45 5 

46 18 

47 12 

48 16 

49 18 

50 22 

51 25 

52 16 

53 12 

54 15 

55 10 

56 14 

57 11 

58 19 

59 9 

60 18 

61 18 

62 14 

63 15 

64 10 

65 10 

66 12 

67 19 

68 17 

69 20 

70 17 

71 27 

72 22 

73 17 

74 22 

75 17 

76 14 

77 9 

78 11 

79 10 

80 9 

81 5 

82 1 

83 3 

84 5 

85 6 

86 2 

87 2 

88 3 

89 3 

90 1 

91 2 

92 3 

93 1 

94 0 

95 0 

96 1 

97 0 

98 1 

Total 1065 

 

 



 

Närproducerad och kravmärkt nötkött från Dråsa                                                                                                                               

Köttet är styckade i bitar från 600gr till 1kg och sedan 

vacuumpaketerad. Köttfärsen är vacuumpaketerad i +/- 600gr 

förpackningar. Köttet har hängöras i en vecka.  

5 kg Köttfärslådan 500 sek 

3 Kg grytlådan        500 sek 

(innehåller en blandning av nötbog, nötrulle, högrev eller ytterlår) 

3kg REKO blandat  800 sek  

(Den innehåller 1bit av lyx kött, som ryggbiff, entrecote eller oxfilé, 

någon bit av ungs delar som rostbiff, innanlår eller fransyska och 

någon bit av grytdelar ser ovan)  

10 kg blandat        1600 sek 

(den innehåller 5kg Köttfärs och 5kg blandning av lyx, ungs delar och 

grytdelar.)    

Beställa kan man göra på info@drasagard.se eller  

Sms:a/ringa   Inge 070 3364020  

             www.drasagard.se  

vi finns även på Instagram Facebook: drasagard, reko-Linköping och reko-Motala.  
 

 



Tjällmo bibliotek 

Vad händer på biblioteket under hösten? 

Förutom att låna och läsa böcker och tidskifter, få hjälp med information och 
informationssökning, låna datorer, skriva ut och kopiera kan ni delta i olika aktiviteter på 
Tjällmo bibliotek. Det finns återkommande aktiviteter som handarbetscafé på tisdagar, 
bokcirkel för vuxna på onsdagar samt småbarnscafé för föräldrar och barn på torsdagar.  
I höst erbjuder vi dessutom en föreläsning ”Glömsk eller dement” som handlar om hjärnan 
och minnet, programmering och lek med små robotar Blue-Bots under eMedborgarveckan 
samt dockteater ”Sagokofferten” för barn i förskoleåldern. 
 

 
 

Föreläsningen på Tjällmo bibliotek drog stor publik 
Så många som 42 personer kom för att lyssna på den allmänbildande föreläsningen om 
hjärnan och minnet den 30 september på Tjällmo bibliotek. Göran Karlsson som är 
specialistläkare i Motala föreläste. Vi fick höra både om forskning, omvårdnad och hur det är 
att leva med sjukdomar som drabbar hjärnan. Efter föreläsningen fick föreläsaren många 
frågor kring ämnet samtidigt som vi fikade på biblioteket. Gunilla och Margareta från 
hembygdsföreningens café sålde kaffe, te och hembakade kakor. Det var både gott och 
trevligt. Flera personer kom från Motala. De var nöjda med utflykten som kombinerade nytta 
med nöje.   

 



Bokcirkeln på Tjällmo bibliotek  

Onsdagen den 13 augusti 2016 startade Tjällmo bokcirkel med sex läsglada damer som gärna 

ville diskutera litteratur tillsammans. 

Var tredje vecka har vi träffats och det har blivit många givande och intressanta samtal 

under våra möten. 

Nu i skrivande stund, ett år har gått och vi läst och betygsatt 14 böcker. Den senaste var en 

bok av Lars Lerin, som gjort sig känd även i tv. Boken heter Naturlära. Här fann vi akvareller 

som fick oss att vilja veta mera om författaren och hans konst. 

Så en solig vårdag i slutet av maj gjorde vi slag i saken och med buss från Borensberg åkte vi 

till Lars eget galleri som är Sandgrund i Karlstad. En guide tog emot oss och hon berättade 

lite mer personligt om Lars Lerin än vad vi hade fått veta via boken. Hon berättade både om 

hans liv och gärning samt anekdoter från Värmland. 

Vi hade en heldag tillsammans på Sandgrund, och utifrån vars och ens intresse gick vi mellan 

rummen och insöp den fina atmosfären med alla detaljrika akvareller, oljemålningar, böcker, 

brev och tidskrifter i en smakfull blandning. 

Vi intog en särdeles god buffé på intilliggande Värmlands Museum och efter en promenad 

återvände vi till Sandgrund där vi till allas lycka träffade Lars Lerins man Junior som ställde 

upp med stor glädje på ett fotofyrverkeri i en av salarna. Vi lovade honom förstås också att 

skicka ett ex av Tjällmobladet till honom i höst. 

Vid 16-tiden var det dags för hemfärd och då hade vi hunnit bli rätt så matta i ben och fötter. 

Det ryktades om att en i gänget sov hela vägen tillbaka till Borensberg. 

En trevlig dag som vi kommer att minnas länge. / Bokcirkeln på Tjällmo bibliotek 

 

    

 

 



Bönegruppen i Tjällmo  

Visst talar naturen om Guds kärlek till oss människor. Alla årstider har sin tjusning. Vi 
svenskar har mycket att vara tacksamma för. I stort har vi ett välordnat samhälle om vi 
jämför oss med många andra länder. Så behöver vi inte var rädda för en straffande Gud. I 
Kristus Jesus har vi förlåtelse och möjlighet till upprättelse när allt gått snett. 

Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall 
gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för 
att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den 
som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.  Joh. 3:16-
18. 

Det sanna ljuset (Jesus), som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i 
världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom 
till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot 
honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.  Joh. 1:9-12. 

Vi sjunger i en kör: " Tänk att få vara ett Guds barn, Tänk att få vila i hans famn, Tänk att få 
vara viss att han tar hand om mig, Tänk att få bo i Jesu namn." Ännu en annan strof " Min 
framtid är i Herrens händer, i natten mörk han ljuset tänder." 

Vi samlas varannan onsdag kl.19 hos oss. Vi börjar vid 8 november nu först och sedan 
fortsätter vi fram till jul. Se vidare på www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo 

 

GUDS FRID OCH VÄLSIGNELSE! 

 

Ethel och Daniel Carlsson 

              

 



 Tjällmo-Godegårds Rödakorskrets 

 

Tjällmo-Godegårds Rödakorskrets består av 84 medlemmar. Vår verksamhet består av olika 

delar; så som att samla in medel till hjälpbehövande, organisera sociala verksamheter och 

anordna hjärt- och lungräddningskurser. 

Hjärtat i verksamhet är Sygruppen som träffas varje onsdag 

kl 9–12 i Tjällmo församlingshems källarplan. Där 

handarbetar vi efter eget önskemål och alstren inbringar 

senare medel till hjälpverksamhet via lotterier och 

marknader. Det är också i Sygruppen som vi spånar om och 

planerar mycket av vår övriga verksamhet. 

Utöver det är Sygruppen en viktig social verksamhet där vi 

även fikar och umgås. Alla är välkomna att titta in på en 

kopp kaffe. Du som är nyfiken på vår verksamhet i 

Sygruppen är välkommen till oss; det finns plats för fler 

deltagare.  

I somras bjöd vi sedvanligt på kaffekalas med underhållning på Godegårds äldreboende. Vi 

var även inne till äldreboendet på Strandvägen i Motala där de äldre tjällmobor, som tidigare 

bodde på Granliden här i Tjällmo, numera finns. Det blev en hjärtlig stund där vi dukade upp 

fika och pratade gamla minnen. 

Det har även blivit en tradition att vi står för kyrkkaffet vid friluftsgudstjänsten i Hagstugan i 

augusti varje år – gärna med ett bidrag som tack om man tycker att fikat smakar bra.  

Det som är aktuellt just nu är planering av julmarknaden. Vi kommer då som vanligt vara på 

entréplanet i Tjällmo församlingshem och sälja fika och lotter, men även en del alster som vi 

har tillverkat. Då vi behöver många lotterivinster tar vi tacksamt emot gåvor till detta. 

 

 

/Inger Andersson, ordförande 

Britt Karlsson, sekreterare 

Tjällmo Julmarknad 

2 december 

Tjällmo församlingshem 

Fika, lotterier och försäljning 

Gåvor mottages tacksamt 

 

 



                                       Hyresgästföreningen  
Sommarfesten den 2 juli 2017 blev så bra som vi kunde önska. Strålande sol God  
mat och våra gäster trivdes och hade en trevlig lördag i parken vid 
Församlingshemmet.  
Boulecupen gick av stapeln söndagen den 6 augusti, tyvärr så var ju inte vädrets 
makter med oss den dagen utan vi fick flytta över till nya bouletältet PRO-Hallen vid 
Tjällmo IF. 
Finalen och Korvgrillning kunde genomföras på boulebanan vid Råcka. 
Vi spelade mot Charlottenborg men i finalen var det två Tjällmo- lag som spelade om 
första och andra pris på tredje plats kom Charlottenborg.  
 
Tjällmo tog hem pokalen så det blir vi som arrangerar cupen nästa år igen 
Det var allt jag hade ,vid pennan. 
Barbro Lindgren  

 
 

                    



Nyinflyttade: Vi, Fransmän i Tjällmo 

Vår dröm går i uppfyllelse 12 år efter!  

Vi körde över landet under semestern med vår gamla Volvo, och sedan vi drömde att bo i ett 

gammalt rött hus… 

 

Vi bodde i Alsace där vi stannade i många år. Sedan flyttade vi till Schweiz där vi arbetade i 

lyxklockor som vi lämnade för ett lugnare liv, Nicholas hittade ett jobb i Motala som 

Yrkeslärare i Urmakarskolan. 

 

Först, bodde vi i Motala i en lägenhet i 6 månader. Det var inte så enkelt eftersom människor 

inte var trevliga ☹! Vi var lite besvikna och ville bo utanför stan. 

 

Vi tycker om att cykla i Motala kommunen och upptäckte vi Tjällmo. Lyckligtvis för oss var ett 

gammalt torp att köpa på Hemnet med en stort tomt, fruktträd, 

björkar och furu. 

Det var kärlek vid första sidan och efter visningen väntade vi 

med stress! 

 

Sedan juni har vi massor jobb att göra! Ett badrum som inte 

fanns när vi köpte huset och vi tog bort taket som var mycket 

lågt i vardagsrummet. Vi har haft flera överraskningar som en 

gammal dörr dold inuti en vägg och den gamla nyckeln 

begravdes i takisoleringen! 

 

Vi trivs mycket bra här och folk är så trevliga och leende!! Vi tycker mycket om att vara ute 

på vandring i skogen, plocka bär och svamp, springa, cykla. Det finns en bra atmosfär här 

verkligen! 

 

 Vi har tur att ha väldigt trevliga grannar som hjälper oss mycket eftersom det är svårt att 

prata bra svenska med administration! Tusen tack! 

 

Georgia och Nicholas, Lilla Klockartorpet. 

Är du också nyinflyttat och vill du skriva något? Skicka ett mejl till byalaget@tjallmo.info 
 



                           

Kul att så många barn, 

undomar och även vuxna, 

båda från Tjällmo och 

andra orter använder sig 

av våran nya skatepark 

och multiarena!  

 

 

Bildningsnämnden har vigt in skate- och multiarenan onsdag den 18 oktober mitt på dagen i 

samband med ett sammanträde i Tjällmo. Även om det var viktigt att prioritera skolbarnen 

som kunde vara med den tiden, var det synd att många andra Tjällmobor, som föräldrar och 

äldre syskon, inte var hemma då.                                                                                                                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Skatepark  
        & 
Multiarena 
 



Interesseföreningen Granlyckan 
 
 
Nu tänkte vi berätta vad som har hänt sedan sist. Och det är faktiskt en hel del. Som ni minns 
fanns det ett förslag om ett kommande samarbete med Riksbyggen. Det arbetet har fortsatt, 
men sedan avstannat i samband med att Riksbyggen lämnade en kalkyl som visade så höga 
investeringskostnader att månadshyrorna skulle bli alldeles för höga. Vi ville ju ha bra men 
billiga bostäder. Kommunen och vi är överens om att Riksbyggen alternativet tyvärr inte är 
gångbart. 
 
Istället finns det nu en annan intressent som vill ta över anläggningen. Här pågår fortfarande 
diskussioner mellan vederbörande, oss och kommunen, vilket gör att vi ännu inte kan 
berätta riktigt allt, mer än att vi för vår del har fått ett mycket gott intryck och som det ser ut 
just nu skulle detta kunna bli en riktigt bra lösning. Problemet är egentligen att den 
intressenten inte kommer att bygga om hela Granlyckan till lägenheter eftersom dom 
bedriver en Bed & Breakfastverksamhet och nu behöver fler bäddar. Riktigt hur många 
hyreslägenheter det kan bli är inte klart ännu. 
 
För vår del är just detta förstås inte det allra bästa, vi hade ju velat att så många som möjligt 
skulle kunna flytta in som hyresgäster. Men det är tydligt att dom förutsättningarna inte 
finns, och då ser det här ut som ett rimligt alternativ. Det är ju också viktigt att Granlyckan 
inte står tom alltför länge, och att anläggningen får en funktion. 
 
Nu inväntar vi ett besked från Motala kommun om att man har kommit överens med den 
blivande ägaren. För vår del har alltså styrelsen fått en information och vi har sagt att vi inte 
har några invändningar. 
 
Nästa steg är att vi - så snart allt är klart - kallar till ett medlemsmöte där den nye ägaren får 
berätta om sig och om sin verksamhet. Vi kan väl säga att vi förstås har diskuterat om detta 
kan bli en konkurrent till Gästis, men så ser det inte ut eftersom det är olika koncept som 
erbjuds gästerna. Däremot lär det ju bli litet fler kunder hos ICA. 
 
Vi ser också att Intresseföreningen Granlyckan kan spela en viktig roll i framtiden också i det 
här sammanhanget. 
 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Styrelsen för INTRESSEFÖRENINGEN GRANLYCKAN 

 
 
 

 

 



         Tjällmo Boulehall ”PRO-Hallen” invigd 12 aug 2017 
  

Över 70-talet besökare kom från orten och närliggande orter såsom Hällestad, 

Godegård och Ljusfallshammar samt från Vreta Kluster ”Folkungaland” och 

Kommunen. Efter invigningstal klipptes invigningsbandet av Anders Bengtson 

utvecklingsstrateg i Motala Kommun. 

Besökarna fick möjligheten att prova på Boulespelets konst varefter de bjöds på 

förtäring med fika, korv o hamburgare med dryck.   

Vi firade invigningen av PRO - Hallen samtidigt med Tjällmo IF´s 65 års-

firande av inflyttningen till Tjällmo IF´s nya Idrottsanläggning vid Kopparfall. 

PRO´s Boule och Aktivitetsanläggning är belägen på Tjällmo IF´s (grus)-

träningsplan vid Kopparfall. 

Boule o aktivitetsanläggningen rymmer 6 utebanor och 5 st inomhusbanor. 

PRO-Hallen är avsedd att nyttjas för lämpliga aktiviteter av ortens och 

grannkommunernas invånare.  

Företag och övriga intresserade kan boka tid för ”lämpliga aktiviteter” 

efter överenskommelse med Kjell Abrahamsson  Tel 070 372 1982. 

 

Hallens yta är 240 m2 ,16 m Lång, 15 m Bred, Höjd 5.60 m. 

Utomhusbanorna är 6 st  där varje spelfält är 15 x 4m. 

P-plats är framför spelfältens staket. 
 

För nybörjare eller grupp utan klot finns ett antal Bouleklot att låna. 

Faciliteter såsom WC finns, ingång är på IF´s klubbhusgavel mot grusplan även 

omklädningsrum finns i samma byggnad. 

Efter utövad aktivitet på anläggningen förutsätts att man lämnar den i det skick 

man fann den. Om så önskas kan en återställning av anläggningen efter aktivitet 

utföras mot en överenskommen kostnad. Välkomna att boka tid. 
rb.     
 

                               

För fler bilder gå in på Tjällmo PRO´s Hemsida o klicka på Invigning+(mer). 
 



PRO Tjällmo 

Hej alla läsare av Tjällmobladet.  

När detta skrivs är älgjakten i full gång, det smäller och knakar 

överallt i skogen så det skjuts en och annan älg. Nu lämnar vi skogen 

och tittar lite på vad PRO har haft för sig under våren och i början av 

sensommaren. 

Årsmötet den 15 februari under ledning av Inghild Larsson.  

Den 5 april avnjöts årets påsklunch och den 23 april var PRO:s 

kyrksöndag. Den 12 maj Gökotta vid Kvarnkärrs Kvarn.  

Vi har även haft välbesökta månadsmöten. Den 8 juni var det dags för 

årets sommarresa som i år gick till Husqvarna museum. 

Det var lite om vad vi haft för oss under våren och sommaren. 

På medlemssidan kan vi med sorg konstatera att 6 st av våra 

medlemmar har avlidit nämligen Bojan Eriksson, Ulla-Britt Jansson, 

Tore Eriksson, Egon Folkeson, Inga-lill Gustavsson och Gunnel 

Waller. Vila i frid. 

Något mera positivt är att 14 st nya medlemmar har sökt sig till vår 

PRO-förening som är c:a 190 medlemmar. Vi har aktiviteter såsom 

Körsång, Gymnastik, Promenader, Resor och Dagsutflykter, 

Månadsmöten med underhållning och Boulespel året runt i vår nya 

Boule-Hall. Kom med som medlem och delta i våra aktiviteter som 

ökar livskvaliteten och stärker gemenskapen i bygden . 

 

Vill du bli medlem hör av dig till Kurt Th på telefon 0141- 60339, 

Solweig B 0141- 63068, Stig 0141-56031, Weine 0141-60050 eller 

Solveig K 0141-60433. 

Vid pennan 

Kurt Thörngren 
 



TJÄLLMO FÖRSAMLING 
 

Några av sommarens händelser i Tjällmo församling 2017. 
 
28 maj gick man pilgrimsvandring på Kärnskogsmossen i ett härligt sommarväder. 
På pingstdagen sjöng kyrkokören sommarsånger och medverkade också på nationaldagen med 
sång i kyrkan och församlingshemmet. Kören sjöng också tillsammans med Borensbergskören i en 
sommarkonsert i Kristbergs kyrka. 
12 juni startade måndagsvandringarna, som den här sommaren gått varannan vecka.  
Första vandringen gick över Stökebygget, Hultema och genom bokskogen. En kväll var vi till 
fördämningsmuren vid Högalund, Tidingshyttan. Tyle gård, numera riven , har också besökts. 
Anders Andersson som bott där visade ett flygfoto över gården från 50-talet och berättade 
intressant om gården och människorna som verkat där. Det har varit stort intresse för vandringarna 
och ett 30-tal deltagare har mött upp varje vandringstillfälle. 
En fantastisk orgelkonsert på Risbergsorgeln med David Löfgren som skicklig organist kunde 
avnjutas 18 juni. 
En välbesökt gudstjänst med sång och musik av Ulla Maj och Ove Strand hölls i hembygdsparken 
19 juli. Det var Röda Korsets kyrksöndag 1 augusti i Hagstugan. Lena Pettersson och Håkan Nilsson 
medverkade med vacker sång. Det har också hållits en mycket uppskattad musikgudstjänst där 
JOLIBRI stod för mycken och rikt varierad musik med Stig Kalmelid som konferencier. 
Sommaröppen kyrka, bemannad av församlingsrådet, har det varit i juli. 
 
 
Höstens Program 2017 
 
1   nov    12.00 -14.00  Sopplunch i Kapellet. 
3   nov     9.00 -17.00   Gravsmyckningskaffe i Kapellet. 
4   nov    18.00   Minnesgudstjänst. Kyrkokören. 
12 nov    11.00   Gudstjänst. Margit Berggren Silvheden. 
13 nov    10.00 -12.00    Våffelcafé. 
20 nov    18.30   Cafékväll i församlingshemmet. 
26 nov    11.00   Mässa Stora och små. 
27 nov    10.00-12.00   Våffelcafé. 
3   dec     11.00   Adventsmässa. Kyrkokören. Jonas Folkesson sång. 
6   dec     12.00 -14.00  Grötlunch i församlingshemmet. Sång Lennart Lundström. 
10 dec     11.00   Gudstjänst med Stipendieutdelning. Sång Oskar Allard och Mirja Brunberg. 
13 dec     18.30   Luciagudstjänst. 
17 dec     19.00   Musik i Juletid. Tjällmo och Borensbergs kyrkokörer. 
24 dec     23.00   Julnattsmässa. JOLIBRI medverkar. 
31 dec     17.00   Nyårsbön. Emelie Gemzell, flöjt. Henrik Karlsson, sång. 
 

VÄLKOMNA! 
 
Församlingsrådet / Gunnar Eriksson 
 
  
 

 
 



  

 



Tjällmo Hembygdsförening 

Den 5 augusti kunde vi lyssna på en bred musikrepertoar med musikaliska förmågor, sjunga 

tillsammans och njuta av hembakat fikabröd eller räkmackor. Conny Björn var konferencier 

för dagen medan Ann-Louise Kaliff höll i allsången.  

”Musik i hembygdsparken” har nu blivit tradition och 2018 har vi 5-årsjubileum. Är du 

intresserad av att själv medverka eller vill tipsa om någon annan är du välkommen att 

kontakta oss i styrelsen.  

 

 

 

Café med hantverk brevé 

TACK till alla som besökt oss under sommarsäsongen!                                                                    

Hälsar cafévärdinnor, hantverkare och Tjällmo Hembygdsförening. 

 

Bilder: Har du skolkort eller bilder på fastigheter i Tjällmo som du vill dela med dig av är du 

välkommen att kontakta Ann-Helen Broomé, 070-691 04 72. 

Kalender 

2 december kl 10 - 15: Julmarknad 

Hantverkare, korv och glöggförsäljning, lotterier och fiskdamm samt ponnyridning (kl 10-12) 

vid hembygdsgården.                                                                                                                                        

I  församlingshemmet har Röda korset kaffeservering, lotterier och musikunderhållning. 

Är du intresserad av marknadsplats till julmarknaden? – kontakta Gunilla Ström, 073-22 32 132 

 

Mars/April 2018: Hembygdsföreningens årsmöte. Inbjudan kommer senare. 

 



 

 

 

 

 

 

Nästa Tjällmoblad utges i mitten 

av april. Materialet till 

redaktionen ska ha inkommit 

senast den 1 april.  

tjallmobladet@gmail.com.  

 

  

 

Tjällmo som är öppet för alla, gammal som 
ung.  

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

Priser:                                                                
1 mån: 150,-                                                      
4 mån: 500,-                                                      
1 år: 1300,-       

Betalning: 

Postgirokonto 105883-3  

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.  

Mail: dennis.hovlund@hotmail.se           
mob 070 24 23 754  

 

Tjällmo Byalag 

Styrelse 

Ordförande:                                                 
Maria Sundén Joge 070 3968430 

Sektreterare:                                                   
Ilse Straatman 073 7843479 

Kassör:                                                                
Inge Savelsberg 070 3364020 

 

Hemsida:   www.tjallmoinfo/ 

 

Mailadress:    byalaget@tjallmo.info 

 

Annonspriser 2017/2018 

Helsida 500,- 

½ sida 250,- 

 ¼ sida 125,-  

 

 


