
 

Tjällmobladet 
Information från Tjällmo Byalag april 2018 

Missa inte detta: 
- 14 april Tjällmo Expo i Skolmatsalen kl 10.00 - 14.00 

- 5 o 6 maj Aktivitetsdagar: se HBF´s sida i bladet 

- 26 maj Tjällmo marknad. Alltid sista lördagen i maj 

- 21 juni Midsommarstången pyntas kl 18.00. 22/6 Dansen kl 14.00 

- 11 juli  Kl 18.00  HBF´s Teater, Bingo, Servering 

- 25 juli  Kl 18.00  ”Otroligt Antikt”  HBF (Hembygdsföreningen). 

- 4 augusti kl14.00 Musik i hembygdsparken,allsång,lotteri,servering 

PRO´s Aktiviteter: Boule, Gympa, Gågrupp, mm: se PRO´s sida. 

   
                                    I väntan på den sena våren 

  
 



Tjällmo Byalag informerar 

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

- Vid ICA har vi fått njuta av tomten i stället för haren i juletiden. Byalaget vill tacka 

Stefan Karlsson för att han skänkte den till Tjällmo.  

 

- Den 28 februari har vi haft årsmöte. Vi tackar Torgny Eloff som har avgått och 

välkomnar Artur Boström. 

 

- Den 21 mars anordnade vi föreläsningen `kostens betydelse för vår hälsa´ av Fredrik 

Söderlund.  

 

- Vi har sökt en `check´ för att kunna genomföra en förstudie kring utformingen av ett 

skjul vid hockeyrinken.  

 

Vem ska bli årets Tjällmobo?  

Årets Tjällmobo kommer att hyllas på Tjällmo Marknaden, sista lördagen i maj. Lämna namn 

på personen du tycker förtjänar bli Årets Tjällmobo ihop med din motivering och ditt eget 

namn i Tjällmo Byalags brevlåda. Brevlådan hänger på det gröna huset brevid ICA. Du kan 

också lämna din röst via mejl: byalaget@tjallmo.info eller som PM till Tjällmo Byalags 

Facebooksida.  

 

Kommande aktiviteter: 

Tjällmo Expo 14 april 10-14 i Tjällmo skolmatsal. Vad finns och vad saknas i 

samhället? Var med och påverka framtiden i Tjällmo. Ett samarbete med ICA. 
 

Tjällmo marknad 26 maj 10-16 – Tema 50-60 tal. Moonshines Rockabilly Trio 

och Wetternbuggarna kommer.  Utställning av veteranfordon (viktigt att 

anmäla sig senast 18 maj till Maria: sunden.joge@gmail.com eller 

0703968430). Motorsågskultering och ponnyridning.    



Oskar, Matilda och Helfrid tillträder Gästgifvaregården 1908. (Och verkade ända till 1965) 
 

TJÄLLMO GÄSTGIFVAREGÅRD 
-Att vara en del av historien 

 
1 Oktober 1666 bestämdes det på tinget i Hällestad att det skulle byggas en ny krog i Tjällmo. 
Det beslutades också att allmogen i Tjällmo, Hällestad, Skedevi och Godegård socknar skulle 

genomföra bygget. Så gjordes och krogen kom att invigas 1670. 
Om två år är det alltså 350-årsjubileum. (Dags att börja planera). 

Krogens historia har varit starkt förknippad med svenska arméns historia då den fyllt en viktig 
funktion som proviant och förläggningsplats för arméförflyttningar. Krogen omnämns ett flertal 

gånger i Erik Dahlbergs dagbok (”arkitekt” bakom Karl XI:s marschvägar. ) 
Den äldsta byggnaden idag är sovhuset, som byggdes om i början på 1700-talet. Vissa detaljer i 

några dörrar och gångjärn har datering slutet 1600-talet eller början på 1700-talet. 
Under början av 1800-talet lät Brukspatron vid Hättorp, Nils Henrik Tisell, uppföra den nuvarande 

restaurangbyggnaden. Huset råkade komma över rågången till Prästgårdens ägor som ledde till 
långa och omständliga förhandlingar och omdragning av olika fastighetsgränser. 

Benämningen Gästgivaregård istället för Krog börjar dyka upp någonstans på 1700-talet. 
 

Att få vara Gästgivare är ju en post vi innehar med vördnad och ödmjukhet inför alla de Gästgivare 
som varit före oss i den snart 350-åriga historien, och alla de som förhoppningsvis kommer de 

nästa 350 åren.  Vi har nu i sommar varit här i 6 år och hoppas 
på att så småningom få lämna över till framtidens Gästgivare 
som önskar vara en del av detta underbara Gästgiveri och och 

dess gäster. 
 

Som många säkert märkt så öppnar vi i år säsongen något 
senare p.g.a. sjukdom. Men första veckan i maj kör vi igång för 

fullt med en fantastisk sommar 2018. 
En liten uppmuntran i vårt lite tuffa år är att vi blivit framröstade 

av en jury hos Visit Östergötland att bli en av årets 
Östgötaambassadörer. 

En stor ära (och länsmiddag på Linköpings Slott). 
 

 Tack såhär långt för alla era besök och välkomna i sommar. 
Chris och Monica Wall  



 

 

Gästissommar 2018 
Vi öppnar åter första veckan i maj. 

(Glöm inte boka bord till marknadsafton) 

 

 

Nu söker vi mer personal !! 

Servering (från 18 år) disken (från 16 år), 

Städ (från 16 år),kök (kockutbildning och 

erfarenhet) 

 

 

Maila lite om dig själv till info@tjallmo.com 

Vi ser gärna även äldre sökande. 

Hemsida: www.tjallmo.com 

Telefon: 0141-600 30 

 

 

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 

  

  

Ett alltjänstföretag som utför tjänster inom                                                                
både bygg, transport och trädgård. 

 
Telefon: 070-3998539 

Mail: torgnytoggacarlsson@gmail.com 

Hemsida: www.toggaentreprenad.se 

 

 



TJÄLLMO FÖRSAMLING 

                                                                                                                           

Händelser i Tjällmo församling vintern 2017/18.                              
 
Första advent sjöng kyrkokören, med Jonas Folkesson som solist, de vackra 
adventssångerna som gudstjänstbesökarna kunde njuta av. 
10 december var det stipendieutdelning. Från Hultgrenska fonden delades 36 
stipendier ut och från Järles fond 7 stipendier. Mirja Brunberg och Oscar Allard 
medverkade med vacker sång. 
Tredje advent var det Julkonsert med Tjällmo och Borensbergs kyrkokörer och 
musiker. Det blev fin stämning i en fullsatt kyrka. Julafton hölls en välbesökt 
Julnattsmässa. 
29 januari var det gospelkväll i församlingshemmet med Hampe Gospel. 115 
personer kom till en härlig musikkväll. 
En söndag i februari var det Barnens Karneval i kyrkan med barnkören och ledarna. 
På palmsöndagens gudstjänst sjöng barnen med Emma Aktner vid pianot. Barn- och 
ungdomsverksamheten sålde bröd, som man bakat. Inkomsterna gick till faste- 
insamlingen. En lördagsmorgon i februari var det Ekumenisk frukost i kapellet. 
Gunilla Ström berättade om hembygdsforskning och händelser hämtade från gamla 
domböcker. 
Intresset för våffelcafé och soppluncher har varit stort med många deltagare. 
 

Vårens program 2018 
 
4   april  12.00  Sopplunch i kapellet. 
8   april  11.00  Lekmannaledd gudstjänst. LRF bjuder på kyrkkaffe. 
16 april  10.00 -12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 
22 april  11.00  PRO:s kyrksöndag. Mässa. PRO-kören. Kyrkkaffe. 
2   maj    12.00  Vårlunch i församlingshemmet. Anmälan till Inger 60295, Boel 60265. 
10 maj    9.00    Gökotta i Ansebo. Lenakören. 
13 maj   18.00   Mässa i kapellet. 
16 maj   17.30   Avslutning för kyrkans fritids och syskonsången. Tårtkalas och lotteri. 
20 maj   18.00   Musik i sommarkväll. Klockrike, Borensberg och Tjällmo kyrkokörer. 
27 maj    9.00     Pilgrimsvandring med mässa. Samåkning från kyrkparkeringen. 
                            Medtag eget fika. 
6   juni   18.00   Nationaldagsfirande. Tjällmo kyrkokör. 
11 juni   18.30   Sommarvandringarna startar och fortsätter varannan måndag. 
                             Samling vid kyrkparkeringen. Medtag matsäck. 

VÄLKOMNA! 



 

Dans, musik och ute i skogen till mindre barn i Tjällmo 

 

För snart ett år sedan funderade jag på vilka aktiviteter jag hade när jag var 

barn. Jag dansade klassisk ballet, hade ridlektioner och pianolektioner. Jag 

önskade att alla barn fick uppleva samma glädje jag hade vid sådana aktiviteter.  

Jag saknade någon slags av dans / gymnastik här i samhället och ville inte 

skjutsa våra två småbarn till Borensberg, Motala eller Finspång. Jag tänkte: `det 

kan väl inte vara så svårt att skapa någon aktivitet till yngre barn, där de kan 

uppleva glädje och samtidigt röra på sig?´.  

Sagt som gjort: Hösten 2017 började ett 20 - 25 tal barn mellan cirka 1 och 7 år 

på dansstunden i gympasalen. Fram till årsskiftet var det dans varje torsdag. 

Det var uppskattat och tanken kom upp att förutom dans också ha någon slags 

av musikstund. Flera företagare och föreningar i samhället har sponsrat med 

material så att barnen och föräldrarna under jullovet kunde pyssla ihop en del 

egna instrument. På det sättet kunde vi hålla konstnaderna nere.  

Till och med april är vi i gympasalen med ena veckan dans och andra veckan 

musik. Från och med maj lägger jag musiken på hyllan och vi kommer istället 

att vara i skogen. Andra veckans dansstund kommer att ges i multiarenan, så 

slipper vi betala hyra till gympasalen. Om det finns fler barn som vill röra på sig 

och ha kul, är det bara höra av sig till mig.  

Om intresset finns, fortsätter vi hösten 2018 med dans/musik i gympasalen igen.  

Ilse Straatman 

 

          

Musik 2018-03-01                                                 Dans 2018-03-22 

 

 
 



Tjällmo Hembygdsförening 

Vår del av Östgötaleden blir förhoppningsvis klar 

under våren. Vi har kvar att hota ner en del stolpar 

samt att måla Skönnarboleden i orange färg.  

En ”Hälsovandring” i samarbete med Region 

Östergötlands Folkhälsoberedning planeras till den 

21 april med tipspromenad och servering (gratis). 

Kommunekolog Fia Sundin deltar. Kolla affischering!  

I stället för upptäckardagar anordnar vi  

Aktivitetsdagar för hela familjen den 5 och 6 maj. 

Barnen (över 6 år) får möjlighet att uppleva en skola 

minst 100 år tillbaka i tiden samt pyssla med hantverkarna. De vuxna kan under tiden gå en 

tipspromenad, besöka hantverksboden 

eller fika.   

 

 

Ny bok, Tjällmominnen 2 – i ord och 

bild, finns till försäljning. Den handlar 

om utvecklingen av skolverksamheten i 

Tjällmo Kyrkskola och bygdeskolorna 

under åren 1801 - 1966.                                                   

Pris: 100 kr 

Kalender 

21 april kl 10-14: Hälsovandring vid Skönnarboleden 

1 maj kl 11-17: Café med hantverk brevé.  

5 och 6 maj, från kl 13.30: Aktivitetsdagar för hela familjen (se ovan) 

26 maj kl 10-16: Tjällmo marknad – Café med hantverk brevé håller öppet  

21 juni kl 18.00: Vi klär midsommarstången, medtag egen fikakorg 

22 juni kl 14.00: Midsommarfirande med dans kring stången, lotteri, fiskdamm, servering 

23 juni – 5 augusti, dagligen kl 11-17: Café med hantverk brevé. Dessutom: 

11 juli kl 18.00 Bingo, teater, servering, Lotteri – Pris 70 kr  

18 juli kl 18.00 Kvällsgudstjänst med kyrkkaffe 

25 juli kl 18.00 Otroligt antikt, servering, lotteri – Pris 70 kr 

4 augusti kl 14.00: Musik i Hembygdsparken – musikanter, allsång, lotteri, servering 

 
  



                                                 
                                               

Bönegruppen i Tjällmo 
Nu må jag väl jubla, hava påskafröjd 

Alla mina dagar hjärtligt glad och nöjd      

Påskalammet Jesus är min salighet 

Ära, halleluja! Pris i evighet! 
 

Det som hände på korset när Jesus dog var stort och betydelsefullt för oss. Vi kan 
säga att han var Lammet som offrades för vår försoning med Gud. 
 

Paulus säger: "Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har 
dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som 

lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och 
uppväcktes för dem”. 2 Kor. 5:14,15. 
 
"Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga 
kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under 

synden. Så skall också ni se på er själva; i Kristus Jesus är ni döda för synden men 
lever för Gud.  Rom. 6: 6, 11. 
 

Tron på detta förvandlar våra liv. Vår ande får liv. Guds Ande själv vittnar 
tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn, Vi kan ropa "Abba! Fader!" 

Det är det som kallas frälsning. 
 

För information om våra samlingar se 

på w.w.w.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo.         Välkomna! 

 

GUDS FRID OCH VÄLSIGNELSE! 

Ethel och Daniel Carlsson   

           
  



 Tjällmo-Godegårds Rödakorskrets     

Äntligen är ljuset tillbaka och våren är på väg. Och fortare än man brukar tro står sommaren 

för dörren. Vi har en rad aktiviteter på gång, men innan dess en liten återblick av vad som 

har hänt sedan i höstas. 

En dag då hösten var som mörkast samlades 

vi i Hagstugan för att stöpa ljus; en tradition 

som vi har haft i många år. Vi var en stor hop 

med kvinnor i olika åldrar som kom beredda 

till både arbete, skratt och trevlig samvaro,   

vilket inkluderade fika och mat. Många var vi, som vanligt, som hade åsikter om hur ljusen 

skulle stöpas. Minnena hur det har gått till de tidigare åren varierade. Roligt hade vi och fina 

handstöpta ljus blev det. 

Så närmade sig advent och Tjällmo julmarknad. Vi fanns då, som vanligt, i Tjällmo 

församlingshem. Där sålde vi fika med både smörgåsar, lussekatter och småbröd.  

Dessutom hade vi en rad olika lotterier; alltifrån dukar och hemliga paket till godis och 

hembakt bröd som priser. Vi hade även försäljning av dukar och kläder som vi hade 

producerat på våra stick- och syträffar. Och så sålde vi givetvis också ljusen som vi själva 

hade stöpt.

Så till vårens och sommarens kommande aktiviteter. Vi börjar våren 

med att ha en mannekänguppvisning i församlingshemmet den 15 

april. Klädbutiken Mingla i Finspång kommer och visar sin kollektion. 

Dessutom fikar vi och har försäljning av lotter. Inträdet kostar 100 

kr, vilket även inkluderar fikat och vinstchans på inträdesbiljetten. 

I maj deltar vi både i Godegård och Tjällmo marknad. Vi kommer 

som vanligt ha lotterier med hembakat bröd som priser. Vill du baka 

och skänka bröd till lotterierna så tar vi tacksamt emot det.  

Både matbröd som fikabröd är välkommet.  

Kontakta någon av oss som är aktiva i Röda korset. 

Telefonnumret till ordförande Inger Andersson är 0141-602 95. 

Mitt under sommaren kommer vi som vanligt ordna kaffekalas med underhållning i 

äldreboendet Solgläntan i Godegård. Det brukar vara både uppskattat och roligt. Vi har även 

planerat att besöka de äldre från Tjällmo som numera bor på äldreboende i Motala.  

Vi hoppas som förra året få en fin dag med fika och samtal om gamla och nya tider. 

Vi försöker på olika sätt stötta och hjälpa människor, 

både här hemma och ute i stora världen.  

Alla pengar som vi drar in går till hjälpverksamhet.  

Under 2017 skänkte vi sammanlagt 33 000 kronor.               

Vi hoppas på att se er alla under vårens och   

sommarens aktiviteter. 

 

 15 apr Mannekänguppvisning 

 1 maj Godegård marknad 

 26 maj Tjällmo marknad 
 

 

 

/Inger Andersson, ordförande, Britt Karlsson, sekreterare. 
 



  Tjällmo PRO april 2018  

”Vår tid är nu” med strålande dagsmeja och hela våren och sommaren framför oss. 

Under hösten och vintern har vi varit aktiva med 19 st ”stavdeltagare” i Gågruppen. 
Gympagruppen är 30 st deltagare som huserar i skolans gympa-sal. 
Gympagruppens Tider:tom.30/4.uppehåll o höststart 3/9 Måndag 10.00 – 11.00 

Gågruppen : Utgår från Församlingshemmet.– ” -   - ” -   3/9 Måndag 10.00 – 11.00 

Efter varannan måndagsgympa o stavgång serveras i”kafé kyrkans”regi Våffla med 

sylt och vispgrädde i Församlingshemmets föreningslokal.16/4, 30/4. o i höst 3/9 osv  

 

Boulespelsgruppen är 39 st deltagare som Tisdagar o Torsdagar  året runt 
kl 10.00 -12.00 spelar boule på PRO-anläggningen vid Tjällmo IF´s IP. 

För information kontakta Friskvårdsansvarig Kurt Thörngren 0141 60339 

 
PRO-HALLEN i Tjällmo "Glesbygdens Boulemetropol" i Östergötland.   

Tjällmo PRO har färdigställt vår gemensamma BOULE och Aktivitetsanläggning på Tjällmo 

IF´s träningsplan där ni nu är välkomna att boka tid för önskad lämplig aktivitet. 

Boule/aktivitetsanläggningen rymmer 6 utebanor och 5 st väderskyddade banor.  

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

kommunernas invånare. Även övriga intresserade och Företagare kan boka tid för 

”lämpliga aktiviteter” efter överenskommelse med Kjell Abrahamsson Tel 070 372 1982 

 

Ny PRO - Ordförande i Tjällmo 

Som ny ordförande vill jag tacka er alla som gav mig förtroendet på årsmötet att leda denna 

fina PRO förening. Först och främst vill jag tacka Kurt Thörngren för det otroliga jobb som 

han har gjort för PRO Tjällmo. 

Nu ska jag ta mig an detta uppdrag med stor tillförsikt, det känns både utmanade och lite 

skrämmande men jag har kvar Kurt som mentor och jag har en enorm fin styrelse till min 

hjälp.Jag ser fram emot en fin vår/sommar med er.Tack för ordet. Kjell Abrahamsson ordf. 

 
Välkomna alla pensionärer, kom med i PRO och delta i våra aktiviteter! 
Du som är ålderspensionär, förtidspensionär eller gift/sambo med sådan 
pensionär är varmt välkommen som medlem i vår pensionärsförening här i 

Tjällmo och som i år 2018 fyller 55 år.  

Föreningen har möten varje månad i Församlingshemmet Tjällmo med 

undantag för juni, juli och augusti. Aktiviteter i dag är: Musik-sånggrupp, 

underhållning på äldreboende. Friskvårdsprogrammen består av: Stavgång, 

gympa, golf och boulespel även studiecirklar, reseverksamhet. 

PRO-tävlingarna: PRO-Vetarna1Lag, Boule-DM 3-kvallag samt PRO-DM i golf på 

Vadstena golfbana där 4 st spelare går vidare som ”Östgötalaget” till PRO-RM.   

Titta in på vår hemsida pro.se tjällmo o klicka runt på menyerna. För mer info.se Kalender 

Kom med oss och bli en ännu gladare pensionär. Vi är idag c:a 200 medlemmar.  

Önskar du mer information hör av dig till PRO-ordföranden Kjell Abrahamsson  

på telefon 070 372 1982.          E-post: kjellabrahamsson50@gmail.com 

Adressen till PRO-föreningen är: Tjällmo PRO Hultängsvägen 36 590 34 Tjällmo. 

E-post: tjallmopro63@gmail.com                                                                                 rb. 

 
 



 
 

Tjällmo Hyresgästförening (HGF). 

 
Här kommer vårt inlägg till Tjällmobladet. Bild 1 är en bingokväll i lokalen och bild 2 är från 

julfesten 2017 där vi fick besök av Motala Lucia. Har även skrivit denna text:  

Vi i Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo arbetar för att skapa en trevligare vardag för våra 

hyresgäster. 

 

Kommande aktiviteter under våren är bingo, tipspromenad och boule som både våra 

Hyresgästmedlemmar och övriga Tjällmobor är välkomna att delta i. 

Vi anordnar också en sommarfest för våra medlemmar. Inbjudan till denna skickas ut separat.  

Just nu arbetar styrelsen också fram nya idéer till aktiviteter. Vi tar tacksamt emot förslag på 

aktiviteter. 

 

Glöm inte att ”gilla och följa” vår sida på Facebook "Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo" 

där vi lägger upp information om kommande aktiviteter.  

Hoppas vi ses under våren. 
Malin. 

 
 



Det händer på biblioteket 

Det har varit ett händelserikt år på Tjällmo bibliotek. Biblioteket har blivit en aktiv 

mötesplats i samhället. Senast i tisdags, den 3 april hade vi en härligt kreativ dag kring temat 

Haiku. Haiku är en japansk kortdikt, som ofta består av tre rader och ger oss en bild av 

årstider och natur. Bildläraren Barbro Hildén från Tjällmo har under flera år skrivit och 

illustrerat egna haikudikter. Den här gången ledde hon och illustratören Charlie Rosales 

Sandqvist från Norrköping en workshop på vårt bibliotek. Sexton barn och lika många vuxna 

fick öva sig i att skriva och illustrera haiku under dagen.  

 
Haiku på Tjällmo bibliotek, den 3 april 

Bibliotekets öppettider och kontakt 

måndag 09.00-13.00, 15.00-17.00 

tisdag 15.00-19.00 

onsdag stängt 

torsdag 09.00-13.00, 15.00-17.00 

fredag (öppet i jämna veckor särskilt för skolan) 

Telefon: 0141-222546 

E-post: bibliotek.tjallmo@motala.se 

Kirsti Honkanen 

 



Det finns många 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 bostadstiftelsen 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 

Tjällmo 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, kyrksöndag, 
gökotta, paketauktion, påsklunch, luciafirande och julbord.  
Tillsammans har vi motionsaktiviteter som gympa, stavgång och boulespel året om. 

mailto:byalaget@tjallmo.info
http://www.hyresgastforeningen.se/
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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 tänder byalaget 
Adventsträdet. 

Sista onsdagen varje månad har byalaget möte (kl 18.30 i Församlingshemmets källare). Där 
är alla välkomna för att vara med. 

http://www.redcross.se/


 
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, herrar A och B-lag. 
o Ungdomslag: Flicklag, pojklag. 
o Bollskola för de yngre barn. 

Övrig verksamhet: 

Arrangerar valborgsmässofirande på Tjällmo IP.  
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           Ny i Tjällmo!              

Vi heter Lasse och Maggan Persson och vi flyttade till Tjällmo 

Bågvägen 10, 2017.  

Att vi hamnade här är en ren slump. 

Vi kommer från Ingarö i Stockholms skärgård. Så fick vi lust att flytta 

till Hälsningland (Lasse är född i Ljusdal). Vi har campat där många 

gånger. Vi köpte två hus däruppe med stora ytor och tomt. Efter ett 

antal år beslutade vi att sälja husen på grund av kylan och avståndet 

till våra tre barn, sex barnbarn och två barnbarnsbarn. 

Vi fick husen sålda 2016 och blev erbjudna en tillfällig bostad i 

Värmdö. Efter ungefär ett halvår började vi leta hus söderut i landet.  

Vi fastnade för detta enplanshus, efter att ha tittat på flera hus i 

Södermanland, Småland och Östergötland.  

Vi älskar att resa och tillbringar vintern i Gambia eller Thailand.  

Tycker detta boende är bra med trevliga grannar och ser fram emot 

en sommar i Tjällmo och campa med vår vagn, kanske på Öland där vi 

varit ett antal sommrar. 

 

Trevlig sommar!  

Lasse och Maggan 

 
  



Trevlig vår och sommar!!!!!  

 



Våra sevärdheter i orten Tjällmo 

 

   

  

         

 
 



 

Kom till PRO-Hallen och prova på Boule.  

         

Vi finns på Tjällmo IF Tis/Tors 10.00 -12.00  

 

Materialet till redaktionen ska ha inkommit 

senast den 1 april (vårbladet).  

Senast den 15 juli (sommarbladet).  

Senast den 15 oktober (höst/vinterbladet). 

Mail: tjallmobladet@gmail.com 

  

 

Tjällmo Gym 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.tjallmo.info 

 

Mailadress:    byalaget@tjallmo.info 

Annonspriser 2018 

Helsida 500 :- 

½ sida   250 :- 

 ¼ sida  125  :-  

 



 

Nya Informationstavlor till Tjällmodagarna 

               

 

Tjällmo Byalag har tagit fram nya Informationstavlor om Tjällmo Marknad och 

om Tjällmodagen. 

De färgglada tavlorna som är 6 st till antalet ska placeras ut på strategiska 

platser i bygden där vi hoppas att de ska locka fler besökare till Tjällmodagarna.  
 

 
 

 

 
 


