
Til kommunepolitikere 

 

Vi har forstått det slik at mange av dere politikere naturlig nok ikke er 

orientert om hvor mye aktivitet som foregår i bygda vår Bøylestad/ 

Bøylefoss. 

 Vi ønsker å informere om aktiviteter/arrangementer som skjer 

gjennom Misjonsforeningen; på «lokalet» /gamle Bøylestad skole og 

ellers på mange av de vakre naturstedene i bygda vår.  

Arbeid med barn og ungdom er det vi vil fortelle mest om. 

Tirsdager 1-2 ganger i mnd har de som vil fra 1-6 klasse gått av 

bussen ved lokalet på tirsdagsklubb. Dette samler mange av barna og 

de får mat når de kommer, leksehjelp (gjerne for hele uka), 

Bibelundervisning, sang, hobbyaktiviteter og lek ute og inne. Dette 

varer fra 13.00-15.30. Tirsdagsklubb er søndagskole som er flyttet fra 

søndag til tirsdag fordi svært mange er borte på søndager og dette 

viste seg å være en suksess. Mange møter opp, gjennomsnittlig 10-12 

barn hver gang.  Vi har rundt 40 barn/ ungdommer til sammen i 

bygda Bøylefoss/Bøylestad opp til 20 år. Det er tre voksne som har 

satt av denne dagen til det. Før koronaen samlet de også alle foreldre 

som ønsket det til varme komper. Denne dagen er noe vi voksne også 

har satt veldig pris på. 

 

Høsten i fjor (2021) startet vi noe som vi kaller «Kanonfredag». Dette 

er en ungdomskveld for de fra 11 år og opp til 14-15 år. Foregår 

første fredag i hver mnd. Vi spiser som regel grandiosa sammen og vi 

har kiosk som ungene selv står i, brettspill, div fysiske aktiviteter ute 

og inne og en samling med apell. Vi er fire voksne med på dette og vi 

bruker å være 12-20 stk av ungdommene her som er med hver gang. 

Barn utenfor bygda kommer også opp på disse kveldene. Dette har 

vært veldig populært og de ønsker at dette skal være oftere. Varer fra 



19.00-21.30.  Før sommeren startet vi også en samling for de over 15 

år og oppover. En fredag i mnd. Det møtte 17 stk og vi grillet, hadde 

konkurranse med inndeling i grupper med limbo, luftgeværskyting, 

støvelkast, øksekast, samling, bowling og bilkjøring tilslutt på skjerm. 

Skjærtorsdag møtte bygdefolk, som er fast tradisjon, opp på 

Valleheia for å grille sammen, synge og høre tale. Fin utsikt, fredelig 

og fint. 

På påskemorgen var vi på Skrattereidknuten for å se soloppgangen 

og lese påskeevangeliet. (tradisjon) Vi var en gjeng med barn som 

gikk opp på kvelden før og overnattet. Flott utsikt og fin soloppgang 

var det.  

Kristi himmelfartsdag hadde vi samling på Eikelandsknatten der det 

ble laget deilig wok til alle (også årlig tradisjon) og vi møtte i alle 

aldre. Nydelig natur og utsikt. 

 

St.Hans aften: Da samles alle til feiring på Øyren, et fint sted nær 

elva.  

Da lokalet ble overtatt av bygda for noen år siden så var folk flittig 

med og pusset opp en gang i uka i flere år. Med hjelp fra kommunen 

fikk vi midler til å sette opp ballbinge utenfor lokalet til barna der Ove 

Gundersen var oppe og klippet snora for denne. Mye tid og krefter er 

lagt ned for felleskapet her oppe. 

 På lokalet ellers har vi hatt møter ca  hver/annenhver mandag (etter 

koronaregler). Ut ifra lokalet er vi også nede og synger med 

Bøylestadmusikken på Eldresenteret en gang i måneden og har 

øvelser når det trengs.  

 

Vi er en bygd med kristne verdier, engasjement, konkurranseinstinkt, 

fart og humor. Det som skjer her er åpent for alle. Nå har vi nevnt litt 



fra de siste par årene men lista er lang også fra tidligere år. Både ved  

bruk av lokalet og naturen rundt lokalet. 

 Ved en enorm utbygging som det er snakk om vil det absolutt kunne 

ha innvirkning på bygda nå og kommende generasjoner med farlige 

trafikksituasjoner. Det vil bli støy under utbygging i mange år 

framover og ved et så stort industriområde kan det med stor 

sannsynlighet også bli mye tilflytning og det vil helt klart ha en 

påvirkning på et lite bygdesamfunn som vårt. Det er flere grunner til 

at vi bosetter oss her men en av de viktigste er at det er på «landet» 

med mye fin natur og et lite miljø.  

Vi er glade i bygda og naturen vår og håper å kunne bevare dette inn i 

fremtiden som den er. Vi har absolutt en levende bygd med mange 

barn og ungdommer som også er glad i dette «småsamfunnet» vårt. 

Tilslutt vil vi si at i og med alle flotte ungdommer vi har her så ser vi 

med gru på å skulle få en svært trafikkfarlig vei med tunglast i møte 

med mopeder, lett motorsykler og «små» nytraffikanter som akkurat 

har fått lappen. 

Vi ber dere tenke grundig igjennom dette å bruke den veien som 

allerede er her nå. 

Dette var litt informasjon til dere, så nå vet dere at mye skjer i 

Bøylefoss og Bøylestad bygd.  

Vær vise! Ikke tenk bare penger… alt kan faktisk ikke kjøpes for 

penger. 

 

Med vennlig hilsen  

Misjonsforeningen på Bøylestad og Bøylefoss 

v/Anna Rasmussen 

 



 

 

 

 

 


