
 
 

 

Tjällmobladet 
                        Information från Tjällmo Byalag april 2020 
          Missa inte detta: Om smittorisk  av COVID-19 föreligger enl. myndighetens   

           restriktioner vid arrangemangen angivna i bladet 2020 avbryts dessa omedelbart. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

             Fordonsutställning  

på  

Tjällmo Marknad 

 

 
Har du ett fordon som du vill visa upp, kom då till vår utställning på Tjällmo marknad. 
Av alla fordon kommer det av publiken röstas fram en favorit som vinner en skulptur gjord 
av Stefan Karlsson ”känd från TV”.            Kaffeservering finns på plats. 
 
”Var med och rösta fram årets Tjällmobo!!  Vinnare utses på Tjällmo Marknad. 
Skicka din röst tillsammans med en motivering till sunden.joge@gmail.com     
eller lägg din röst i ”Byalådan” vid torget senast 10 maj. 

 

mailto:sunden.joge@gmail.com


 
 

                   Tjällmo-Godegårds Rödakors Krets 
 
Äntligen har ljuset kommit tillbaka och våren är på väg, men på grund av Coronaviruset som 
härjar i världen kan vi inte se bara ljuset. Aktiviteter som vi tänkt oss får skjutas på 
framtiden. 

 
 
 
 
 
 
Vi gör en återblick till Tjällmo julmarknad där vi 
fanns i Församlingshemmet med våra 
hantverksalster och lotteristånd. Tyvärr var det 
inte så många som hittade in till oss som det 
brukar men vår kaffeservering blev välbesökt. 
 
  
 
 
 
 
 

Vi har Vi har förstått att en del rykten går att Tjällmo-Godegårds Rödakorskrets skall läggas 
ner. 
Nu till lite information. På Rödakorsstämman 2019 bestämdes att det bara skall finnas en 
krets i varje kommun. För vår del innebär det att vi går upp i Motala RK krets från och med 
2021. Vår sygrupp kommer att vara kvar och vi jobbar vidare som förut men med den 
skillnaden att vi inte kommer att ha någon egen styrelse.  
 
Eftersom det är Coronatider flyttar vi fram vårt 90-år s jubileum till hösten. 
 
Sygruppen startade upp i januari men på grund av rådande omständigheter med 
smittspridning av Covid 19 har vi fått göra uppehåll. Vår förhoppning är att vi startar upp 
igen i höst. 
 
Marknaden i Tjällmo ska vi vara med på som vanligt om den inte blir inställd. 
Friluftsgudstjänst i Hagstugan den 9 augusti 14:00 Välkomna! 
 
Ha en fin sommar! 
Inger Andersson 
Anita Nordh 
 



 
 

      
                                                                                                                                                  
  

 

  

  

 

Ordföranden har ordet    Tjällmo PRO Styrelse 2020                                                    

All Tjällmo PRO´s verksamhet är inställd tills vidare fr.o.m 17mars 2020. 
I detta läge som vi nu befinner oss i så blir vardagen annorlunda för oss alla. 

Pro har haft årsmöte styrelsen fick fortsatt förtroende, till ny studieorganisatör valdes Britt Myhrinder. 

PRO och Tjällmo IF anordnade sportlovsaktivitet för barn och ledare från Tjällmo-skolan. 14 st kom till 

aktivitetshallen för att prova på boulespelet vilket blev en tändande gnista för önskemål om att få 

återkomma. Även korv med tillbehör intogs med god aptit. Händelsen gav ett bildreportage i Corren.  

 
Grattis PRO- vetarna från Tjällmo PRO, Marlene Bengtsson, Margareta Karlsson och Solweig Bladh 

som även detta år gick vidare till distriktsfinal. 5 lag deltog. 

I händelse av upphävt karantänsbeslut kommer månadsmöten att äga rum i församlingshemmet den 

23/8, 23/9, 21/10 och 25/11. Tider för Julbord o Lucia är ännu ej fastställt.  

 

Tjällmo boulecup den 29/8 ? Vi hoppas kunna genomföra en inbjudan om spel till föreningarna som 

skickas ut i början på juli. Vi i PRO önskar er alla en skön sommar, var rädda om varandra. rb. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

BÖNEGRUPPEN TJÄLLMO 

 

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. Därför räds 
vi inte om än jorden skälver, och bergen störtar i havets djup, om än vatten 
brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Folken larmar, riken 
vacklar. Då hörs hans röst och jorden bävar. Herren Sebaot är med oss, Jakobs 
Gud är vår borg.   
Ps 46:1-4,7,8. 
 

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. Ta på er 
mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila 
för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Matt 11:28-30. 
 

Den kris vi genomgår nu i Sverige är hemsk. Jag har varit väldigt orolig och är ju 
även nu stundtals. Men en dag kom jag att tänka på en sång vi sjöng i min 
ungdom. Den lättade oron och lyder så här: "Kasta din omsorg på Herren, 
Löftet det gäller just Dig!  
Ty Han skall aldrig dig lämna, Ensam på prövningens stig. 
När uti natten du gråter, Allt synes hopplöst för dig,  
Snart randas morgonen åter, Då lyser solen din stig." 

 

Vi vill tro att denna kris har ett slut och vi åter får tacka Gud för hans hjälp och 
barmhärtighet. Han har i Kristus sträckt sin hand till oss. Vi får fatta den. Det är 
en gåva som vi ej förtjänat, men är tillgänglig för alla. 
 

Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte 
människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig 
budskapet om denna försoning. 2 Kor 5:19 

 

Vi ställer nu in våra samlingar. Men läs gärna på 
www.kyrktorget.se/bonegruppen.tjallmo. 
                       Kära hälsningar/ Ethel och Daniel Carlsson 

 

Bönegruppen Tjällmo - Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats. 

Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på 

hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans 

vilja, utan av Gud. 

www.kyrktorget.se 

 

  



 
 

TJÄLLMO FÖRSAMLING 

 

Händelser i Tjällmo församling vintern 2020. 

Det nya kyrkoåret inleddes med gudstjänst och invigning av den nya askgravlunden. 

Kontraktsprost Fredrik Lennman förrättade invigningen. 

´Musik i juletid´ med Tjällmo, Borensberg ock Klockrike kyrkokörer sjöng julsånger inför en 

fullsatt kyrka sista söndagen i advent. 20 december gladde familjen Ekberg 

oss med en härlig,välbesökt julkonsert. 

 I januari var det Cafékväll i församlingshemmet med kören Vågspel från Borensberg som 

underhöll med ett trevligt program. Ekumenisk frukost bjöds i kapellet en lördagsmorgon. 

Ann Henriksson berättade intressant om kvinnor i bibeln. Världsböndagen firades 6 mars. 

Årets program var utformat av kvinnor i Zimbabwe. 

Soppluncher och våffelcaféer har som vanligt varit välbesökta, men har fått avslutas tidigare 

än tänkt på grund av pandemin covid-19. 

 

Vårens och sommarens program 2020 

5   april  11.00   Mässa med små och stora. 

9   april  19.00   Skärtorsdagsmässa. 

10 april  11.00   Långfredagsgudstjänst. 

12 april  11.00   Påskdagsmässa. Kyrkokören,. Linnea Haase trumpet och flöjt. 

19 april  11.00   Mässa. 

6   maj   12.00   Vårlunch i församlingshemmet. Anmälan till Inger 070 3585874 

                          eller Boel 0141 60265. 

10 maj   11.00   Mässa. 

13 maj   17.30   Barnverksamhetens terminsavslutning. 

17 maj   11.00   Lekmannaledd gudstjänst. 

21 maj     9.00   Gökotta i Ansebo. Lenakören. 

24 maj     9.30   Pilgrimsvandring på Kärnskogsmossen. Samling 9.00 vid kyrkans 

                          parkering. Medtag eget fika. 

6 juni     18.00   Nationaldagsfirande. Kyrkokören. Kaffeservering i  församlings- 

                          hemmet. Arragör: Hembygdsföreningen. 

8 juni     18.30   Sommarvandringarna startar och fortsätter varannan måndag t o m 

                          17 augusti. Samling vid kyrkparkeringen. Medtag matsäck. 

15 juli    18.00   Gudstjänst i hembygdsparken. 

9 augusti  14.00 Friluftsgudstjänst vid Hagstugan. Kyrkkaffe med Röda Korset. 

23 augusti          Församlingsresa. 

29 augusti 16.00 Sång och musik med Erling Lundberg. 

 

Fullständigt program för juli och augusti kommer i församlingsbladet som utkommer 

i början av juni. 

 

VÄLKOMNA!     Församlingsrådet / Gunnar Eriksson 
 

 

 

 

 



 
 

1935 – 2020                     

Tjällmo kyrkokör firar 

                                                85 års jubileum 
När kyrkokören bildades i Tjällmo år 1935 trodde man kanske knappast att kören skulle bestå i så 

många år. Andra världskriget kom och olika nödår men kören levde vidare. 

Idag finns det Corona-viruset och körövningar är inställda just nu men även detta ska kören klara av 

och förhoppningsvis ska vi snart börja  sjunga igen. 

Vi är 21 sångglada människor mellan 20 och 75 år som kommer regelbundet till körövningar varje 

tisdag kl. 18.30 - 20.30 i församlingshemmet. Vi har solister och instrumentalister med i kören.  

Under alla år har kören ledds av olika körledare. Sedan över ett år tillbaka har vi glädjen att vara 

under ledning av Lars Goldkuhl som driver kören med engagemang till nya höjder. 

 

Varje första tisdag i månaden har vi storfika, som vi turas om med, annars blir det kaffe, te och 

småkakor i pausen. 

Vår årliga körresa gick till Visingsö i fjol, detta år kommer det bli en tågresa till Köpenhamn med en 

övernattning. Varje säsong avslutar vi med en grillkväll vid Hagstugan. 

Som ni kan se på bilderna (inte alla är med) så är vi ett riktigt härligt gäng som tycker om varandra. 

 Vi känner och sprider glädje genom att sjunga, ingen står utanför, vi tar hand om varandra. 

Kom och sjung med oss, vi är alltid glada att hälsa nya medlemmar hjärtligt välkomna.  

Körsång är bra för både kropp och själ! 

Vi har även en sida på Facebook och Instagram som heter ’Tjällmo kyrkokör’ där ni kan se våra 

aktiviteter och lyssna på körsånger. 

Text och foto: Brigitte Larsen 

Kontakt och mer information: 

www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat 

lars.goldkuhl@svenskakyrkan.se 

    0141 - 20 33 30 

      

http://www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat
mailto:lars.goldkuhl@svenskakyrkan.se


 
 

 

Nu närmar sig sommaren med stormsteg! 

Är du i tankarna om att bygga altan/uterum eller byta fönster 

eller dörr? Eller är det så att du börjat fundera på att anlägga  

en pool? Listan kan jag göra lång. 

Som ni förstår kan jag hjälpa till med det mesta inom bygg. 

Självklart är det ROT på det mesta. 

Sen utför jag också lite inom trädgårdsarbete så som 

gräs/häckklippning och även trimning.  

Här får ni RUT avdrag. 

Men hör gärna av er till mig med era projekt så löser vi det! 

Telefon nr: 0141-60056 och 0703-99 85 39 

 

Så med det önskar jag er en mycket trevlig och skön 

sommar! 

Med vänlig hälsning, Togga 
 

 

 



 
 

Kul möte mellan barn och äldre 

TJÄLLMO Pensionärer och barn möttes för att lira boule i Tjällmo. 

– Det här var kul och inte särskilt svårt, tycker sexårige Texas Kanto Bohlin som är yngst i 

boulehallen. Särskilt roligt känns det när man kommer så där nära! säger Fia Söderlund som är här med 

systern Rut. 

 I Tjällmo vill man att boulesporten inte bara ska vara något för äldre herrar och damer. Under sportlovet 

har bouleseniorerna därför bjudit in skolans och fritids elever till en pröva  

 

på-dag där barnen får testa ”kast med tungt klot” och ”pricka Lillen”.  

Bertil Philipsson inleder med hur spelet ska gå till, och så delar man in sig i lag, med barn och vuxna 

blandat. Spelet börjar och många ser litet osäkra ut.  

 



 
 

– Jättekul, säger Rut Söderlund. Hon kan absolut tänka sig att fortsätta med boule och träna för att bli 

ännu bättre. Efterhand ökar säkerheten och i hallen hörs applåder när någon träffar Lillen, eller stöter 

bort ett motståndarklot. 

Viktigt kring boule är själva gemenskapen och snart nog är det paus för ett litet matintag.  

– Första gången jag spelar boule. Det var kul och det skulle vara roligt att prova på lite mer, säger 

Emma Zethraeus.  

Och så är reglerna lätta - det är hon och kompisen Lova Andersson eniga om när de tuggar i sig 

nygrillade korvar.  

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILDER och Text: Rolf Hansson  

Träffen arrangeras av Tjällmo IF och Tjällmo PRO. De sistnämnda bedriver bouleverksamheten på 

orten. Den egna hallen invigdes 2016 och bekostades av EU-medel. Roland Bladh var en av 

initiativtagarna.  

Ett tjugotal pensionärer möts två gånger i veckan för att spela boule, men lika mycket bara för att 

umgås.  

Och under pröva på-dagen märks det tydligt att de gillar att få med barn och ungdomar också. 

 
”Tjällmo 360  har producerat detta material. Bakom initiativet står MVT, Corren och Folkbladet. Tjällmo 

360 publicerar regelbundet lokala nyheter från orten. Allt material finns på respektive nyhetssajt och 

det mesta publiceras i tidningarna.” 

 



 
 

Tjällmo Hembygdsförening 

Lagom till Julmarknaden, den 30 november, 

kom lite kyla och ett puderlager av snö, vilket 

höjde julstämningen för såväl knallar som 

besökare.  

 

 

 

Den 23 februari anordnades bildvisning 

med tema Johannisberg.  

Vi var ett 75-tal personer som samlades i 

Församlingshemmet för att se bilder från 

en svunnen tid (1906—1962).  

Det var dels bilder ur föreningens eget 

bildarkiv men huvudsakligen bilder som vi 

fått låna av Calle Ågren och sedan kopierat av. Calle (barnbarn till Carl och Tora Castegren) 

var dagens huvudgäst och berättade minnen från sin tid vid Johannisberg.  

Vi vill också tacka alla er som bidrog med era minnen från Johannisberg, kunde hjälpa oss att 

identifiera (för oss okända) personer på bilderna och hade med fotografier att visa.   

 
Torpinventeringsgruppen informerar 
Under hösten har arkeologerna Eva Klotz och Anette Färjare, på uppdrag av Länsstyrelsen 

och Riksantikvarieämbetet, i samverkan med torpinventeringsgruppen inventerat ett 50-tal 

torp i Tjällmo socken där syftet är att information om dessa ska registreras i 

Kulturmiljöregistret.  

Vårt arbete med den digitala kartan fortsätter. På kartan presenteras gårdar, torp och 

backstugor samt ytterligare några kulturhistoriska platser inom Tjällmo socken. Till februari 

2020 har vi dokumenterat 158 torp. Kartan innehåller 348 platser av vilka vi har besökt 283. 

Gruppen har träffats varje måndag för att komplettera och korrigera kartan samt uppdatera 

inlagd information. Under sommarsäsongen fortsätter nu gruppen sitt arbete med 

gemensamma fältstudier/utflykter varannan helg och däremellan individuellt arbete med 

forskning, kartstudier m.m.  

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). 



 
 

Vem var Paul Johansson? 
Paul Johansson, född 24/2 1889 i Tjällmo, var en av 
Tjällmos egna fotografer. Han hade ateljé i Granlund 
Tjällmo där han bodde tillsammans med sin mor och 
syster. Han utbildade sig till fotograf i Västerås  
1917-1919 och återvände därefter till Tjällmo och 
öppnade sin ateljé.  
Paul fotograferade mycket i Tjällmo, bland annat större 
fastigheter, som blev vykort, men även personporträtt, 
brudpar och släktträffar. En hel del av Pauls bilder finns 
i hembygdsföreningens bildarkiv. Det äldsta kortet är 
ett vykort från 1906.  
Vi har inga glasplåtar utan de bilder vi har är från foton 
som vi fått låna av Tjällmobor och sedan scannat in.  
Det finns säkert flera bilder i gömmorna hos äldre 
Tjällmobor som vi tacksamt lånar för att scanna av. 
Nästan samtliga foton är uppmärkta med ”Paul 
Johansson Tjellmo”. Det finns nedtecknat att när Paul 
flyttade från Tjällmo ska han ha grävt ner många 
glasplåtar på tomten.  
Paul flyttar till Stockholm där han 1932 gifter sig med 
Ebba Jismark. Paul byter efternamn till Jismark. Paret 
flyttar till Valbo i Gävleborgs län där han blir 
Postbiträde och hustrun Postmästare. Paul avlider 1962 i Valbo. 
 
 
Nya böcker som finns till försäljning via Tjällmo Hembygdsförening: 
 
➢ Tjällmominnen 3 i ord och bild, med skolkort och skolminnen åren 1902 – 1962 (Hbf) 

➢ En ny bok av Gunilla Ström har kommit ut. Den har fått namnet “Den uppbrutna 

postväskan” efter den första novellen i samlingen av berättelser från 1800-talets Tjällmo. 

Här får vi följa postdrängen från Tyle gård under resan till Glottra och i 

tingsförhandlingarna för att hitta den skyldiga. Berättelse två handlar om en koldrängs 

mystiska död i stångjärnshammaren i Skönnarbo. Där får man veta mycket om 

järnhanteringen i Tjällmo. Vänskapen mellan brukspatron Anton Wolter Grill och kusken 

Anders Kellgren samt hans olycksdrabbade familj får vi följa i novell nummer tre. Till sist 

hittar man en piga från Gästgivaregården död i Möån. Men hade hon verkligen tagit sitt 

liv? Vi följer hennes sista dag i livet. 

En översikt av föreningens skrifter hittar du på vår hemsida. 

 

Skönnarboleden 

Unna dig en stunds skön avkoppling med en promenad vid Skönnarboleden och Citatstigen 

nu i vår- och sommartid. Ta med fikakorg och njut av fågelkvitter, grönska, vindens sus i 

träden och glittrande vattenblänk. 



 
 

Ansökan om flagga 

Boende i Tjällmo socken har möjlighet att ansöka om flagga. Flaggan delas ut på 

Nationaldagen. Ansökan lämnas skriftligen senast den 15 maj till: Margareta Karlsson, 

Toltorp Labbetorp 126, 591 90 Tjällmo (tel: 073-427 75 12)                                                    

Uppge Ert namn, adress, tele-/mobilnr/e-post samt flaggstångens längd. 

Ansökningsblanketter finns (efter påsk) att hämta i Hembygdsföreningens brevlåda under 

anslagstavlan vid Parkstugan. 

 

Årsmötet  

Vår målsättning är att ordna årsmötet i Hembygdsparken. Mer information kommer senare.  

 

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 
 
Alla våra arrangemang och guidningar genomförs i samarbete med Studiefrämjandet i 

Östergötland. 

 

Kalender vår och sommar 2020 (med reservation för ändringar) 

30 maj kl 10 - 16: Tjällmo marknad. Lotteri och försäljning av böcker på marknadsplatsen.     

Café och hantverksbod håller öppet.                                                                                                           

6 juni kl 18.00: Nationaldagsfirande. Samling i kyrkan. Kaffe i församlingshemmet.                       

18 juni kl 18.00: Vi klär midsommarstången. Medtag blommor och egen fikakorg.                        

19 juni kl 14.00: Midsommarfirande med dans kring stången, lekar, lotteri, fiskdamm, servering. 

8 juli kl 18.00: Bingo och teater. Inträde 100 kr inkl. fika och bingokuponger.                                 

15 juli kl 18.00: Kvällsgudstjänst. Kyrkkaffe                                                                                              

22 juli kl 18.00: Otroligt antikt. Inträde 80 kr inkl. fika.                                                                               

1 augusti kl 14.00: Musik i Hembygdsparken. Musikunderhållning – Allsång – Servering – 

Hantverk – Lotterier.                                                                                                                                          

15 augusti kl 10.00: Tjällmodagen (anordnas av Tjällmo Byalag). Café och hantverksbod är 

öppna för besök.  

 

Café med hantverk brevé  - öppet dagligen 20 juni - 31 juli, kl. 11.00 – 17.00. 

http://www.hembygd.se/tjallmo
mailto:hbf.tjallmo@gmail.com
mailto:tjallmotorp@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: Jenny Krigh 073-6260361                                                    

Kassör:                                                                
Inge Savelsberg: 070 3364020 

 

Hemsida:   www.tjallmoinfo/ 

 

Mailadress:    byalaget@tjallmo.info 

 

Annonspriser 2019  OBS! Nya priser 

Helsida 250:- 

½ sida  125:- 

¼ sida  75:-  

 

Materialet till redaktionen ska  till 
Vårbladet inkommit senast den 1 

april och Höst/vinterbladet senast 

den 15 oktober. 

   tjallmobladet@gmail.com 

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

