
 

Tjällmobladet 
Information från Tjällmo Byalag höst/vinter 2019 - 2020 

Missa inte detta: 
- Julmarknad 30 Nov. Hembygdsgården och i Församlingshemmet. 

- Våffel-Kaffé varannan Måndag i Församlingshemmets källarlokal   11/11, 

25/11, 20/1 och jämna veckor t.o.m.30 mars. Se Församlingens sida i Tj-Bladet. 

- 23 febr. Calle Ågren berättar minnen och visar bilder från Johannisberg i 
Församlingshemmet Kl. 15.00. 

 

 

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´.                                                                                             rb. 

                                             

mailto:byalaget@tjallmo.info


    Tjällmo Byalag 

 
25 maj var det dags för året Tjällmo Marknad, en av alla nyheter var bilutställningen 
på stora gräsplanen. Vinnaren av People’s choice (den bil som får flest röster av 
besökarna under dagen) vann en träskulptur sin bil tillverkad av 
motorsågskonstnären Stefan Karlsson. 
Den som fick flest röster var Jimmy Bloms svarta Volvo PV. En bil som det lagts ner 
åtskilliga arbetstimmar på under två år. Bilen är bland annat delad på mitten och 
breddad 15 centimeter. Jimmy har byggt om den så den ser ut som han tycker att en 
PV ska se ut. 
 
7 oktober var priset färdigt och det var dags för överlämning. Patrik Joge från Tjällmo 
Byalag lämnade över träskulpturen till en glad Jimmy Blom. 
 
 

Tjällmo Byalag vill passa på att tacka alla sponsorer     
och funktionärer för det här året och hoppas nästa blir lika roligt! 

 
 
 
 

 



Över hundra mopedister tampades på vägarna 
 Full fart på Tjällmos småvägar under mopedrallyt. 

En av de yngre åkarna var Leo Staaf Eriksson, snart 10 år, som hade hittat dit tillsammans 

med pappa Tobias Eriksson på en Puch från tidigt -80-tal. De hade inte behövt meka så 

mycket på den inför Tjällmodagen.  

- Ny cylinder, kolv och så servade jag den lite, sedan var den klar, säger Tobias.  

- Det ska bli kul att åka med pappa, tillägger Leo.  

När mopederna lämnat Tjällmo och hunnit svara på några frågor på tipspromenaden längs 

vägen, blev det dags för paus med grillad korv, dricka och kaffe vid Prästtomta. Där passade 

Tomas och Lovisa Björk på att sträcka lite på benen. 

Kör ni ofta mopedrallyn? Vi brukar åka på Tjällmos och Grytgöls mopedrallyn och har 

gjort det sedan det startade typ, säger Tomas. Vad tycker du om dagen så här långt? 

Verkligen bra. Frågorna på 

tipspromenaden är lite roliga och 

skiljer sig verkligen från andra, säger 

Lovisa. Sista biten in mot mål gick 

solen i moln och duggregnet började 

falla, men det störde inte åkarna 

nämnvärt och prisutdelningen blev lyckad trots att det var lite blött. 

Tipspromenaden vann Göran Hammar och fick ta emot en Tjällmohare i första pris. 

Sedan blev det lottdragning på startnumret och vinnarna fick välja från ett välfyllt 

prisbord som sponsrats av olika företag, både i och utanför Tjällmo. 

Tjällmo byalag, som är arrangör för dagen, känner sig mycket nöjda och hoppas att 

lika många hittar hit till nästa år.                                                        Åsa Geiierstedt 



 

Den 17 oktober 2019 höll Leader Folkungaland sin Folkungagala. Galan arrangeras för att 

lyfta Leaderprojekt och lokala aktörer som inom Folkungalands verksamhet och område har 

bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt. 

Platsen för galan var Wånga Bygdegård, Klippan 

På galan utsågs Årets Mikroprojekt, Årets Leaderprojekt, Årets Förening och Årets Eldsjäl. 

De nominerade var som : Årets Förening: Kimsta GOIF, Tjällmo PRO och Rejmyre Byråd. 

Orternas röster skulle vara avgörande för det vinnande vinande projektet. 
 

Årets Förening. 

Rejmyre Byråd segrade med motiveringen. ”Byarådet i Rejmyre är helt fantastiska. 

De jobbar för hela bygden oavsett åldersgrupp men jag skulle kunna sätta ett finger på att de 

har ett särskilt hjärta för barnen, barn och ungdomar. Jag vet hur mycket de kämpade när vi 

hade stor tillströmning av ensamkommande. Byarådet är en jättestark samlande kraft i 

Rejmyre.” 

Rejmyre byaråd uppges vara fantastiska att ha en dialog med ur ett kommunperspektiv. 

”De gör något som är otroligt värdefullt och vi kan aldrig ersätta det. Jag tror inte heller att vi 

från offentlig verksamhet ska ersätta det men vi ska ha ett bra samarbete.   

I Rejmyre har byarådet ständigt något på gång som gynnar orten även i ett längre perspektiv. 

Arbetet byarådet utför är väl förankrat hos invånarna och ökar Rejmyres attraktionskraft som 

boendeort.”Utan det engagemanget som de har för alla därute skulle det inte hända så mycket. 

Årets Förening. Motiveringen för Tjällmo PRO var: 

 ”Tjällmo PRO är en synnerligen aktiv och vital förening som verkligen brinner för sin 

hembygd. Med stort engagemang har de planerat genomfört och redovisat ett stort 

projekt där de byggde en unik boulehall på idrottsplatsen i byn. De har samverkat med 

såväl idrottsklubben som byalaget i byn för att få till detta. Över huvud taget är 

Tjällmo PRO aktiva i samhällsarbetet och lierar sig med alla åldrar i trakten. De har 

synpunkter gentemot kommunen också och är bland annat involverade i frågor som 

rör kollektivtrafiken.” 

 Boulehallen har blivit en mötesplats, en ”boulemetropol”, som lockar boulespelare i 

alla åldrar och den besöks även flitigt av spelare från andra delar av Östergötland. Just 

det faktum att man bidrar till folkhälsan på ett aktivt sätt för en hel bygd är väl värt att 

uppmuntra. 

 Det är en levande PRO-förening som skapar aktiviteter och trevliga aktiviteter. 

 En nominering är ett erkännande och gott nog för PRO´s Boulemetropol.  



Årets Eldsjäl. De nominerade var : 

 Jonas Braam, Kimstad GOIF 

 Pär Selin, Tjällmo 

 Kenth Kärrlander, Väderstad Byalag 

Årets Eldsjäl  

Kimstad GOIF segrade med motiveringen: 
”Mitt möte med Kimstad GOIF var överväldigande. Det engagemang 

som jag mötte i de grabbarna som drev det här med att få till snöanläggning var imponerande. 

De väckte ju en hel bygd genom det här arbetet de lagt ner i sin förening, från att inte ha en 

skidskola till att ha en väl fungerande verksamhet med många unga. Det var väldigt många 

som var med i deras skidträning och skidskyttelekar. Unga som gamla var aktiva. Man 

engagerade verkligen hela bygden.” 

Kimstad GOIF bidrar till utvecklat näringsliv. De stora industrier som finns behöver ha 

attraktiv arbetskraft och då behövs attraktiva verksamheter för fritiden. Det finns en 

långsiktighet i det här hur bygden ska leva vidare. Föreningen har bidragit till detta genom 

skidanläggningen. Nu kommer dessutom besökare till Kimstad för att åka skidor. Det 

engagerar Norrköpingsborna också. De som bor i centrala Norrköping kan ta pendeln hit. 

”Föreningen är möjliggörare på flera sätt.” 

Årets Eldsjäl. Motiveringen för Pär Selin ICA var:  

”Pär Selin är en populär lanthandlare i Tjällmo, som tack vara sin popularitet och starka 

känsla för bygden lyckats med att bidra till en positiv utveckling, inte bara för den 

framgångsrika ICA-butiken utan för hela Tjällmo.” 

Pär Selin beskrivs som en sammanhållande kraft som månar om alla, vilket blev ytterst tydligt 

i anslutning till den stora och dramatiska skogsbranden i Tjällmo, där det var självklart för Per 

att bidra med mat och dryck till alla de hjältar som kämpade mot lågorna. 

Han är också engagerad i byalaget och stöttar allt föreningsliv på orten och har tillsammans 

med flera företagare initierat så kallade frukostmöten för företagare för att ytterligare stärka 

banden och ge Tjällmo en skjuts framåt. Pär är aktiv i den lokala utvecklingsgruppen och 

ligger bland annat bakom satsningen Tjällmo Expo, en mässa för alla föreningar och företag i 

Tjällmo. Pär Selin beskrivs också som en hela bygdens talesperson. 

 

rb. 

 

http://www.leaderfolkungaland.se/folkungagalan/nominerade/#jonas
http://www.leaderfolkungaland.se/folkungagalan/nominerade/#par
http://www.leaderfolkungaland.se/folkungagalan/nominerade/#kenth


Tjällmo Hembygdsförening 

Den 3 augusti arrangerades ”Musik i 

Hembygdsparken”. Ann-Louise Kaliff var 

konferencier och allsångsledare och 

lotsade oss genom en varm och skön 

eftermiddag med härlig musik som 

varvades med allsång. Musikinslagen 

framfördes av PRO-kören, Mats 

Johansson, Ol’Spice och ”En man som 

heter Owes trio”.  Som vanligt kunde vi 

njuta av hembakat fikabröd eller 

räkmackor och köpa lotter. 

 
TACK till alla er som besökte vårt 
museum och ”Café med hantverk 
brevé” i somras och på så vis 
bidrog till att bygden fick en 
levande hembygdsgård! 
 
 
Inför sommaren 2020 söker vi 
några nya cafévärdinnor - gärna 
kompisar, som gillar både att baka 
och att träffa människor från när 
och fjärran. Ring 073 – 223 21 32 
för mer info. 
 

 
Hedersdiplom 
Tjällmo hembygdsförening har tilldelats ett hedersdiplom för ”förtjänstfull insats i 
bevarandet av det östgötska kulturarvet”.  
Motiveringen lyder: ”Tjällmo hembygdsförening ansvarar på ett ansvarsfullt sätt för några 
äldre kulturbyggnader som Bolingstorpet. De har en omfattande och välbesökt 
programverksamhet. Vid hembygdsgården finns ett hembygdsmuseum och caféet håller 
öppet för besökare under sommaren. Skönnarboleden en välbesökt natur- och 
kulturvandringsled kräver sitt årliga underhåll av föreningens medlemmar. Där finns ett 
vattenhjul och en vattenränna som behöver tjäras och få tillsyn. De har även skyltat upp en 
ny sträcka av Östgötaleden som passerar Tjällmo och Perkils kätill, en av istiden formad 
jättegryta. Fotografier, torpkartor mm hjälper till att göra Tjällmo levande tack vare Tjällmo 
hembygdsförenings stora insatser.”  
 
Utdelningen skedde vid Östergötlands Fornminnes- och Museiförenings årsstämma på 
Charlottenborgs slott i Motala den 14 september där Margareta Karlsson och Conny 
Bengtsson tog emot diplomet som stolta representanter för föreningen. 
 



Torpinventeringsgruppen informerar 
Vårt arbete med den digitala kartan 
fortsätter. På kartan presenteras 
gårdar, torp och backstugor samt 
ytterligare några kulturhistoriska 
platser inom Tjällmo socken.  
 
I skrivande stund (september 2019) 
finns drygt 290 torp och andra 
sevärda platser inlagda på kartan. 
240 av torpen är besökta och 
dokumenterade samt att ca 150 av torpen varit skyltade sedan tidigare. Under hösten 
arbetar vi varje onsdag med att komplettera och korrigera kartan samt uppdatera inlagd 
information kring varje gård och de ställen som låg under densamma. 
 
Har du frågor eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta 
torpinventeringsgruppen: Ulrika Johansson, tel. 072 – 740 40 82 eller via e-post (se nedan). 
 

 
Johannisberg 
Välkomna på bildvisning en februarisöndag 2020. 
Vi visar bilder från Johannisberg som vi fått av 
Calle Ågren (barnbarn till Carl och Tora 
Castegren), och han berättar minnen därifrån. 
Se vidare i kalendern nedan.  
 
 
 

Information om Hembygdsföreningen och länkar vidare till exempelvis pågående 
torpinventering hittar du på vår hemsida: www.hembygd.se/tjallmo  
E-post till Tjällmo Hembygdsförening: hbf.tjallmo@gmail.com                                                       
E-post till torpinventeringsgruppen: tjallmotorp@gmail.com 
 

Välkommen att bli medlem du också! 100 kr/person och år.  
Swish nr: 1234940284, Bankgiro nr: 686-7980 
 

 

Kalender 

30 november 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, 073-223 21 32. 

23 februari 2020 kl 15.00: Bilder från Johannisberg i församlingshemmet. Calle Ågren 

berättar minnen. Kaffeservering och lotteri.  

 

http://www.hembygd.se/tjallmo
mailto:hbf.tjallmo@gmail.com
mailto:tjallmotorp@gmail.com


                                                                                                                                             
 

                                      Bönegruppen Tjällmo 
Vi upplever nu svåra tider. Allt talar för att Jesu tillkommelse är nära. Det 
skriver vi inte för att skrämmas.  Bibeln talar om detta så klart! Vi nämner några 
bibelcitat: 
 

Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten 
tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till 
slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen 
och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. Matt 24:11-
14. 
 

Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år 
och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att 
uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall 
gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer 
som en tjuv. Den dagen skall himlarna upplösas i eld och jorden och allt som 
människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva 
heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess 
ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att 
smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där 
rättfärdighet bor. 2 Petr. 3:8-13. 
 

Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor 
härlighet. När allt detta börjar, så räta på er huvuden, ty er befrielse närmar sig. 
Luk. 21:27, 28. 
 

Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra 
svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. 
Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och 
nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebr. 4:15, 16. 
Se även på www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo. 
 

Kära hälsningar! Ethel och Daniel Carlsson 

 

http://www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo


                   Tjällmo PRO                       

 

I skrivandets stund har hösten tagit ett fast grepp om oss men här kommer  

lite information från PRO om vad vi gjort och vad som händer framöver. 

Sista lördagen i augusti var en riktig skön sensommardag, på Tjällmo IF´s IP  

spelades Boulé-turneringen Tjällmo Boule-cup.  

Även i år var det 10 st föreningar med tot. 40 st deltagare. 

I gruppspelet gick 1:an och 2:an från varje grupp till semifinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I finalen möttes PRO Tjällmo PRO och förra årets vinnare HGF(Hyresgästfören). 

Tjällmo BouléCup-Vinnare 2019 blev Tjällmo-PRO med Britt Myhrinder, Maud 

Karlsson, Roland Bladh o Per-Inge Pettersson. Spelare o åskådare bjöds på varm 

korv med bröd och tillbehör sponsrat av Tjällmo ICA, Stig o Barrbro o PRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folkungalans kommitté nominerade Tjällmo PRO till 2019 års ”årets bästa 

förening” för vårt Boulehallsprojekt. Övriga kandidater var Kimstads GOIF och 

Rejmyre Byråd. Orternas röster avgjorde att vinnare blev Rejmyre Byråd. 

Att bli nominerad är ett erkännande gott nog för PRO´s ”Boulemetropol”. 

FolkungaGalan gick av stapeln i Wånga Bygdegård Klippan den 17 okt 2019.  

Kvällen fortsatte med musik, sång o Trolleri samt en Buffémiddag med bl.a. 

högrev, smörbakad Glangös o en dessert Bananmousse med saltkola, choklad,  

krossad maräng och mycket därtill, godare kan det inte bli. 

Prisutdelare var bl.a. Landshövdingen C F Graf, Ulf Gustafsson, Pia Tingvall, m.f. 

För att se detaljer gå in på You Tube o kolla ”Folkungagalan 2019”. 

           PRO- PROGRAM Höst 2019   

Alla våra medlemsmöten i Församlingshemmet börjar kl 14.00. 

23 Okt. Sopplunch 80:- Underhållning Två Goa Gubbar  

20 Nov. Höstmöte  Underhållning av PRO-Kören. 

29 Nov.Gästis dukar JULBORD i Församlingshemmet kl 14.00  

Lucia-tåget är ännu ej bokat. Återkommer om tid och datum.  

OBS! Ingen fotografering av luciatåget får tas vid besöket.  

                                    PRO-PROGRAM 2020 
                        22 Jan.  Månadsmöte    Underh.     Kajsa & P-O sång o musik 

                        19 Feb.  Årsmöte mötesordf. Rose-Marie Lundh ABF.uh.PRO-Kören 

                        18 Mars  Månadsmöte. Underh. Ingjald Swanö ”Jalles Musik-Quiz”. 

                        22 April  Vårlunch  Underh  Tommy Brant o Ronny  Pettersson.                  

                        13 MAJ  Månadsmöte   Underh   Bosse Åkervall sång o musik. 

15 Maj: GÖKOTTA Kl.09.00 Fågelmossen. Samling vid Kyrkplan 8.30 för samåkning. Övriga, kör 

från Hättorps bruk c:a 5,5km mot Degerön tag där avtagsväg V o kör 2 km därefter tag avtagsväg H o 

kör max 1 km och du ska nu vara framme. Ta med stol! Se PRO- skyltning.  

 30 Maj: Tjällmo Marken där ni besöker bl.a. PRO´s Lotteristånd.   

rb. 

 



Tjällmo Godegård Rödakorskrets 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Nu har ännu en skön sommar gått till ända och vi ska göra en liten återblick. 

            I augusti åkte vår sygrupp på en liten men mycket uppskattad utflykt. 

            Vi var bland annat till Övralid och Älvestad kyrka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Vid årets Friluftsgudstjänst i Hagstugan stod vi som vanligt för fikat. 

         Otto Fogelberg medverkade med sång och musik. 
        

           Nu tittar vi framåt 

           Den 30 november är vi med på Julmarknaden i Tjällmo. 

           Vi finns i Församlingshemmet i de stora lokalerna, 

           Där har vi försäljning av olika alster t ex grönsaker hantverk m.m. 

           Lotterier, kaffeservering med hembakat bröd och smörgåsar. 

           Alla välkomna. 

           Om någon vill skänka saker till vinster mottages det tacksamt.       

           Alla intäkter går till Röda Kors katastrofhjälp. 

          Vid pennan   

          Inger Andersson  

          Anita Nordh 



 
Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo Platen 
Information om våra aktiviteter och arbete 
 
Vi har under våren och sommaren haft lite aktiviteter för våra hyresgäster Vi har 
spelat Boule och grillat tipspromenader och sommarfest 
Nu när höstmörkret smyger sig in har vi flyttat in och spelar Bingo Det är mycket 
uppskattat bland våra hyresgäster. Nu är hyresförhandlingar igång och vi hoppas att 
vi kan hålla hyrorna på så låg höjning som möjligt  
Senare i december kommer vi bjuda in till julfest fram till dess spelar vi Bingo och har 
det trevligt. Vi hoppas vi kan fortsätta med våra aktiviteter under 2020 och att så 
många som kan och vill kommer 
Alla våra aktiviteter annonseras via flygblad 
Ja det var lite från oss  
Vi önskar er alla en skön höst och en inte allt för kall vinter  
Hälsningar från styrelsen i Hyresgästföreningen Platen  
Vid pennan Barbro Lindgren  

 

 

  

 

Lokala Hyresgästföreningen Tjällmo Privaten 

Nu är hösten här och vi väntar in de sista månadernas bestyr och trevligheter med nära och 

kära. 

Sedan sist har vi i Lokala Hyresgästföreningen Privaten så smått kommit igång med våra 

planerade aktiviteter. I juli var vi på teater i hembygdsparken och i augusti hade vi en 

familjedag vid Tjällmo IP.  

Vi är glada för alla som deltar på våra aktiviteter men vi ser också att det är många som väljer 

att inte delta. För att vi ska nå ut till så många av våra hyresgäster som möjligt, får vi tänka 

över våra aktiviteter inför nästa år. Vi tar också gärna emot förslag på vad ni hyresgäster 

önskar för aktiviteter på ert område. 

Nu blickar vi framåt mot ”adventsgröten” som vi bjuder in våra hyresgäster till i slutet av 

november, inbjudan kommer separat.  

Med det önskar vi er alla ett gott slut på året och trevliga helger!  /Styrelse 

http://www.hyresgastforeningen.se/
http://www.hyresgastforeningen.se/


Välkommen till Tjällmo bibliotek 

 

som är ett integrerat skol- och folkbibliotek. Här kan du låna eller läsa 

böcker, tidningar och tidskrifter, delta i olika aktiviteter som t.ex. filmklubb 

eller bokcirkel, eller du kan bara ha en stunds avkoppling och sitta i lugn 

och ro. Det går bra att låna våra publika datorer, och på bibblan har du 

även tillgång till gratis WiFi. 

För mer information besök biblioteket i Tjällmo, Länsvägen 54 (bakom skolan), 

ring 0141-222546 eller besök det virtuella biblioteket: 

https://www.gotabiblioteken.se/web/arena. 
 
 

 

 

 

Bibliotekets öppettider: 

måndagar och torsdagar 9-13,  15-17 

tisdagar 15-19 

fredagar jämna veckor öppet för skolan 

Kirsti Honkanen 

 

 

https://www.gotabiblioteken.se/web/arena


TJÄLLMO FÖRSAMLING 
 

Händelser i Tjällmo församling under hösten 2019. 
Det har varit friluftsgudstjänst i hembygdsparken och vid Hagstugan, där Röda korset 
ordnade kaffe. Årets kyrkresa gick till Gripsholms Slott och Ripsa kyrka. Båda byggnader 
med intressant historia. Vid säsongens sista ´Musik i sommarkväll´gladde oss Carolina 
Amneus och Daniel Beskow med fantastisk sång och musik. Under hösten har det också 
varit de äldres högtid med medverkan av kyrkokören. I oktober hölls ´Mässa med små 
och stora´. Barnen sjöng under ledning av Lars Goldkuhl. Man hade brödförsäljning och 
visade lövlyktor i lera med tända ljus. 
Det har genomförts sex sommarvandringar till olika platser. Bland annat till församlings- 
hemmets ursprungliga plats vid Johannisberg och till AP Anderssons Bohyttan. En kväll 
besöktes den brandskadade skogen vid Tidingshyttan. 
Våffelcafé och soppluncher har startat med god tillströmning. 
Höstens och vinterns program 2019 
1    november   9.00 – 17.00   Gravsmyckningskaffe. 
2    november   18.00    Minnesgudstjänst. Kyrkokören. 
6    november   12.00    Sopplunch i församlingshemmet. 
10  november   11.00    Mässa. 
11  november   10.00 – 12.00 Våffelcafé i församlingshemmet. 
11  november   18.30    Cafékväll i Församlingshemmet. Specialistläkare Göran Karlsson     
                                      talar om demenssjukdomar. Servering och lotterier. 
16  november   17.00    Öppen scen i kyrkan och församlingshemmet. 
17  november   11.00    Lekmannaledd gudstjänst. 
24  november   11.00    Mässa med små och stora. Kyrkkorv efter gudstjänsten. 
25  november   10.00 – 12.00  Våffelcafé i församlingshemmet. 
1    december    11.00    Adventsmässa. Kyrkokören och Linnea Haase trumpet. Kyrkkaffe. 
4    december    12.00    Julgröt i församlingshemmet. 
8    december    11.00    Gudstjänst med stipendieutdelning. 
13  december    17.00    Luciafirande i kyrkan. Servering och lotterier i församlingshemmet. 
22  december    19.00    Musik i Juletid. Klockrike, Borensberg och Tjällmo kyrkokörer. 
24  december    23.00    Julnattsmässa. Julstämning med Quattro Solte. 
31  december    17.00    Henrik Gemzell sång, Emelie Gemzell flöjt, Joel Eriksson organist. 
5    januari         11.00    Högmässa. 
8    januari         12.00    Sopplunch i församlingshemmet. 
12  januari         11.00    Julgransplundring i församlingshemmet. 
20  januari         10.00 – 12.00  Våffelcafé.  Måndagar jämna veckor 
26  januari         11.00    Högmässa. 
27  januari         18.30    Cafékväll i församlingshemmet 
5    februari       12.00    Sopplunch i församlingshemmet. 
9    februari       11.00     Högmässa. 
15  februari       09.00     Ekumenisk frukost i kapellet. 
23  februari       11.00     Mässa med små och stora. Karneval och dopfest. 
26  februari       09.00     Askonsdagsmässa. 
4    mars            12.00     Sopplunch i församlingshemmet. 
6    mars            18.00     Världsböndagen. 
VÄLKOMNA!        Församlingsrådet / Gunnar Eriksson                                    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materialet till redaktionen ska ha 
för våren inkommit senast den 1 

april                            

höst/vinterbladet senast den 15 

oktober.             till  

   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: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.  

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

 

Glöm ej ange namn samt mailadress vid 
betalning.  

Koderna för tillgång till gymmet skickas 
per mail.  

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 2019 OBS ! Nytt Pris 

Helsida 250,- 

½ sida 125,- 

 ¼ sida 50,-  

 

http://www.tjallmoinfo/
mailto:byalaget@tjallmo.info

