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Bolmsö Sockenblad nr 294  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

http://www.bolmso.se 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 

 

http://www.tannaker.org  

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 oktober kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt 
”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 
Bolmsö Sockenblad  
är tryckt hos 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 294 NOVEMBER  2012 

 

 

Hej alla Bolmsöbor. 

 

Då var mörka November här och regnet fortsätter att strila som det 

gjort hela Sommaren känns det, men visst har det varit några bra 

dagar också. 

 

Årsmötet var det tyvärr dålig uppslutning till, men vi passade på att 

hälsa Mattias Bjurka välkommen som ledamot i sockenrådet 

samtidigt som vi avtackade Kurt Karlsson som Kassör vilket han 

skött på ett fantastiskt sätt. 

 

Som ny kassör valdes Gitte Östrup. 

 

Sockenrådets fortsatta handlingsplan är Grönt boende samt att göra 

telefon-katalogen färdig. 

 

Bolmsödagarna har vi nästa år med dess aktiviteter. 

Årliga resan till Danmark eller någon annan plats återstår att se? 

 

Skrivelse om Bakarebovägen samt att verka för bättre mobil 

täckning och Fiberbredband.  

 

Som avslutning får vi hoppas att regnet sluta strila och att det blir ett 

Gott nytt Sockenrådsår.  

 

Fredrik Björnkvist  Kyrkbyn 
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Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Bolmsö Sockenråd   E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Kassör 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka     tel. Xxxxxx 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 

 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

Nu har ett nytt verksamhetsår börjat för oss i sockenrådet. 

Vad ska vi jobba med detta år? 

Vi har en del saker som återkommer varje år som att få ihop ett  

sockenblad till varje månad. 

Vi har inte så mycket pengar och att trycka sockenbladet kostar. Då 

behöver vi frivilliga gåvor till detta ändamål. Vi försöker köra som 

vanligt detta år, men får kanske fundera på en avg för bladet. Det skul-

le underlätta om man kunde tänka sig att ta bladet digitalt, man kan få 

hem bladet via epost eller man kan läsa det via vår hemsida. Då får 

man det ju också i färg. 
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Bolmsö församling  
 
 
 
 
Gudstjänster 
 
3 nov kl 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund. 
4 nov kl 16.0 Gudstjänst med minnesstund, Bolmsö kyrka. 

 Fall. 
11 nov kl 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund. 
18 nov kl 18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka, Dörarp/

 Vittaryd och Bolmsö/Tannåkers kyrkokörer. 
25 nov kl 18.00 Mässa/musikgudstjänst, Tannåkers kyrka,    

 Fyhrlund. Medverkan av sånggruppen Lätt & 
 Lagom. 

Övrigt 
20 nov kl 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem, 

 Margareta Lindén ”Förklädets historia”. 
22 nov  kl 16.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson. 
 
 
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50. 

 

 

Välkomna!  
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Ombud för                 

beställningsstopp tisdag kl 12.00,  
                hämtning fredag 

Kampanjer för vecka 44-45, kommer i er brevlåda! 
 

Kravodlat från             Potatis från                Ägg från 
Ingrid, Skällandsö      Mikael, Trotteslöv      Bosse, Toftanäs 

 

Förutom dagligvaror har vi även receptfria läkemedel, bensin, diesel,      

fiskekort till försäljning, samt ett Café där vi serverar  lunch, fika m.m. 

Vi har även kanoter och cyklar till försäljning och för uthyrning. 

Om ni vill ha färskt kött från Kent i Södra Ljunga, så måste ni nu  

under ”lågsäsong” beställa det på måndag eller torsdag, för 

avhämtning nästföljande eftermiddag. Finns även fryst. 

Lördagen den 3/11, Alla Helgons Dag, är affären stängd. 

Lördagen den 1/12, bjuder vi på kaffe, saft, glögg med 

diverse tilltugg. 
 

Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker! 

Önskar Lotte o Gert med personal 

Tel: 0372-930 40  
3 

  

                                      www.ljungby.se 

 

 

 

Välkomna till samrådsmöte!  

 

 

 

 

http://www.systembolaget.se/
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Hyra Sjöviken 
 

 

 

 

 

 

Planerar du att hyra Bolmsö Bygdegård Sjöviken under 2013? 

Bokningarna är på gång för nästa år så hör av dig om du vill ha en 

speciell dag/helg. 

 

Ring Solveig Carlsson tel 0372-910 00 eller skicka mail till: 

bygdegarden@bolmso.se 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

 

17 

Husförhör i BolmsöHusförhör i Bolmsö  

församlingförsamling  

hösten 2012hösten 2012  
 
Rote              Tid                       Värdar och plats 

 

Kyrkroten       Torsd 8/11 kl 19.00    Sonia och Kenneth                          

                      Pettersson, Brogård 

 

Hovs rote        Tisd 13/11 kl 19.00   Eva och Helge Granquist, 

                      Hassle 

 

Bollsta rote     Torsd 22/11 kl 18.00 Sara och Zakarias                                                      

                       Obs! Tiden                 Åkesson, Fridhäll 

 

Husaby och    Månd 26/11 kl 19.00  Anette och Kent-Åke                       

Tjusts rote                      Johansson, Kärragård 

 
Välkommen till husförhör - en tradition med mening! 

Nu är pumpa-säsongen här! 

 
Prydnandspumpar i olika storlekar och färgersäljes  

Pris är 15 kr/stk. 

Välkomna 

Fanny Johansson Backegård     

  

0372-94195    

076-1192220     



 

  

Tannåkers Pingstkyrka 

 
Lör 3 nov kl 18 Församlingsmöte hos Sarah och Zakarias 

Sön 4 nov kl 18 Iréne Valfridsson-Rydh 

Sön 18 nov kl 18 Linda Andersson 

Sön 25 nov kl 10 Ekumenisk gtj i Jonsboda 

 

 

Välkomna! 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF oktober 2012 
 

     

Tisdag 6/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola 

    

Tisdag 13/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola 

  

Tisdag 20/11 Luftgevär träning kl. 18.00   Bolmsö skola 

  

Tisdag 27/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola   

   

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus  
4/11 Kl. 11,00 Kretsgudstjänst i Hångers Missionskyrka  

Bengt Klintenberg  

Kören sjunger hemlandssånger, Nattvard  

18/11 kl. 10,00 Bön och lovsång  

25/11 kl.10,00 Gudstjänst  

Linda Andersson. Sång: Katarina Nyde’n  

 

Alla är hjärtligt välkomna!  
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Bosagård uthyres  
eftersom Richard och Marion har lämnat oss för att bosätta sig i  

Backegård. 

Vi lyckönskar dem och hälsar nya hyresgäster välkomna. 

Ring Nisse eller Vicky på telefon 0371 64019 eller 0706664019.  

Hej! 
Finns det någon som kan hjälpa oss med att få ner 2 tallar som står 

väldigt nära huset?? 

Hör av er till Bengt Jonsson  

0372-94050 076-7824050 

Husaby Byajulgran 
Lördagen 1 december kl 9.00 så samlas vi hos Bengt i Lida 

för uppsättning av julgranen. 

Julgranskommitten 

 

FILOSOFI FRUKOST 
Lördagen den 24:e november kl. 9:00 i Tannåkers café. 

Tema: Naturkrafter 

Alla välkomna! 

Tannåker sockenråd  
har årsmöte söndagen den 11 november kl. 15.00 i Tannåkers 

bygdegård Åsarna Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Sockenrådet bjuder på fika 

Vi i sockenrådet tackar samtliga för era frivilliga bidrag 

 

Varmt välkomna /Styrelsen 

 
Väl mött 

/Marie J Fredhage  
Mobil: 0733-73 96 62 
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Bolmsö IF 
Söndagen den 23 september spelade Bolmsö IF:s knattelag sin första 

fotbollsmatch. Motståndare var Guddarps IF. Matchen vanns av  

Guddarp med6-4. 

Domare Sven Svensson var mycket nöjd med båda lagens  

kämparinsatser. 

Publiken bestod av ca 30 st entusiastiska föräldrar 

 

 

Öppna styrelsemöten 

 
I kulturföreningen har vi numera 

öppna styrelsemöten så alla 

medlemmar kan vara delaktiga. Vi 

träffas i affärens café 8/11, 6/12 

(torsdagar) kl 18. Nu smids nya planer! 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

/Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,  

Magnus Elisson, Rosalina Gauffin, Solveig Carlsson &  

Thina Björnlund 

PS! Vi ses 17/11! 

Tack alla som stödjer kulturen i Bolmenbygden!  

Medlemsavgift: Vuxna: 100:-   Barn/ungdomar 7-20 

år: 50:-  

Bg: 5861-4868 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php 

Hej!  
Vänligen observera att denna mailadress nu tas ur brukLeaderprojektet 

”Företagsamma Bolmenbygden Projektutveckling” har pågått i tre år 

och är nu slut.Om ni vill höra mer om projektet gå gärna in på 

www.youtube.se / Bolmenbygden. Där ligger 14 filmklipp om         

projektet som spelades in sommaren 2012Slutrapport och                

slututvärdering beräknas finnas tillgängliga i starten av 2013. 

Vänligen observera att mailadress och telefon till projektet nu inte 

finns kvar.Om ni vill nå någon på Hylte kommun, växel 0345-180 00. 

Om ni vill nå mig personligen så byter jag arbete och finns fr.o.m. 22 

oktober att nå via camilla.wallin.kupferberg@gislaved.se eller via 

Gislaveds kommuns växel: 0371-181 00. 

Tack för 3 underbara år!                                                                      

Camilla Wallin Kupferberg 
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http://www.youtube/


 

  

Kulturkväll med dansshow 

 
Lördag 17 november kl 18:30 arrangerar Bolmsö bygdegårdsförening 

och Bolmensbygdens kulturförening  

en helkväll i kulturens tecken. 

Dansshow med Bolmsö dansskola 

Kulturföreningens stipendieutdelning 

Lotterier 

Schnitzel från Ryssby Lunch & Catering  

(annan dricka än vatten/läsk/lättöl får man själv ta med) 

Melodikryss med 

Anton Johansson sjunger och spelar 

Kaffe & hembakad kaka 

Team Bolmsö-kören 

Kostnad:  150:- för alla från högstadiet och 50:- för de yngre 

Anmälan på mail, telefon eller sms senast månd 12 nov till  

Magnus (magnus.elisson@ljungby.nu 070-270 45 71) eller Anette 

(fam.jonsons@spray.se 076-81 94050) 
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Kommunträff med lokala utvecklingsgrupper 
Näringslivsavdelningen bjuder in till information och diskussion kring aktuella te-

man. Kom gärna flera personer från samma förening. Du som kommer till träffen ska 

vara utsedd av din lokal utvecklingsgrupp att representera föreningen. Tänk på att det 

är obligatorisk närvaro för de utvecklingsgrupper som vill och kan söka stimulansbi-

drag. 

 

Träffen äger rum tisdagen den 6 november 2012 kl 18.00-19.30, kafeterian i Ljungby 

kommunhus. Vi bjuder på kaffe/te och fralla. När vi träffas kan aktuella problem 

lösas, frågor få svar och idéer utbytas. Ledande politiker i kommunen är som brukligt 

kallade till mötet. 

 

Program och medverkande 

18.00 Hur påverkar den nya vatten- och avloppsplanen dig som bor på landsbygden? 

Eskil Svensson och Carina Axelsson, Ljungby kommun 

 

18.20 Brottsförebyggande arbete på landsbygden 

Susan de Freitas, brotts- och trygghetsfrågor, Ljungby kommun. Medverkan även 

från polisen i Ljungby 

 

19.00 Ordet är fritt och vi delger varandra vad som är på gång 

i just din bygd eller din förening. Tänk på!  

 

Anmälan om deltagande gör du till Anette Olsson, antingen genom 

e-post anette.olsson@ljungby.se eller telefon/SMS 0733-73 92 62. 

ETT STORT VARMT TACK 

 

Jag vill på det här sättet framföra ett stort TACK, för Tal och Gåvor i 

samband med avtackningen i kyrkan på församlingsdagen. 

Känslomässigt efter dryga tio år som ordförande i rådet var min tanke 

att även jag skulle framfört mit varme Tack för ett gott samarbete, trots 

dom svåra situatoner vi ställts inför under åren. Bl.a. Hussvamp e.t.c. 

Men tyvär klarade jag ej av det på grund av min sjukdom. 

På tal om sjukdom, var det min räddning att jag var på rätt plats, vid 

rätt tidpunkt, jag tackar Gud för att, det fans handlingskraftiga perso-

ner med kunskap och förmåga att ingripa. Varmt Tack till som på olika 

sätt bidrog till att i dag går livet vidare. 

       Bertil Rosenlindh 

mailto:magnus.elisson@ljungby.nu
mailto:fam.jonsons@spray.se
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Promenader Höst och Vinter 2012 

 

Vi träffes vid skolan tisdagar klockan 14 00. 

Promenader kann förlägges på några andra platserefterönskemål  

  

    

 

 

Väl mött Kajsa S.  

Arkivens dag 
Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november, 

i år är det alltså lördagen den 10 november. 

 

Välkomna till Bolmsö Församlingshem kl 14-17. 

Det kommer att finnas eftermiddagsfika att köpa. 

 

Speciellt i år är att vi kommer att ha alla By och Torpvandringar klara 

som Hembygdsföreningen har arbetat med under de senaste åren. De 

kostar 100:-/st och finns samtliga till försäljning. 

 

”Målsättningen med att arrangera en Arkivens dag är att väcka intresse 

för arkivens verksamhet och genom öppet hus arrangemang visa nya 

besökare arkivens roll som kulturinstitutioner för vårt lands historia 

och det fria ordet.” Arkivens dag arrangerades för första gången 1998 

och Bolmsö Hembygdsförening har därefter haft öppet alla år. 

Bolmsö Hembygdsförening 

 
 

 

 

 

Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets 

 
Hälsar dig välkommen till månadsmöte den 5. november kl. 19 – 21 i 

Bolmsö församlingshem. 

Vi  räknar innehållet i insamlingsbössarna 

Vi fortsättar att planera inför 

Julmarknad i Tannåker 8. december 

 Rödakorsauktion i Sjöviken 16. december 

 

 

Alla barn och ungdomar hälsas välkomna till att öva inför luciafirandet 

den 16. december i Sjöviken kl. 14. 

Övning måndagen den 3. december kl. 1730 – 1830. I år får vi sällskap 

i tåget av bl.a. Kajsa, Ulla, Susanne, Marianne m.fl. 

Från och med nu skall all fasta fiskeredskap som an-

vändes av fiskevattenägare vara märkta med 

fastighetsnamn och tel. nr. Du som inte är fiskevattenä-

gara, men köpt ett fiskekort, skall märka böjar med 

bokstavem ”M” (mantalsskriven), fastighetsnamn och 

tel. nr. 

  Bolmens Fiskevårdsområde Förening 

Bingo kväll i Tannåkers Bygdegård 

Lördagen den 17 Nov. Kl. 18.00 

 

Bingo spel som förr med fina vinster! 
Fika och korv försäljning. 

Välkomna! 
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Skolfoto 

Till våren planerar Bolmsö Hembygdförening en utställning av 

skolfoto från skolorna i trakten. Vi ber därför er som har skolfoto att 

kontakta oss så vi kan få en förteckning över vilka skolfoto som finns, 

vi kommer sedan att kontakta er för att låna dem. Men just nu vill vi 

bara få informationen och skapa oss en förteckning. 

 

Det gäller skolorna på Bolmsö ö (Bolmsö kyrkskola, Husaby skola och 

Bolmsö nuvarande skola), Björkhultets skola på Bolmsö Västerland 

och skolan i Tannåker. 

 

Kontakta Eva Johansson, kyrkbyn tel 0372-910 28 eller 

Britta Kristiansson, Hov, tel 0372-910 50 

 

Om ni inte redan gjort det, så skriv ner vilka det är på skolkortet och 

vilket år det är taget. Låt denna information sparas ihop med 

skolkortet. 

 

Detsamma gäller alla foto i albumen, ta er tid i vinter och skriv in på 

varje albumblad vilka det är på foto, när det är taget mm. Tiden går 

snabbt och man glömmer så lätt… Ett foto med information är värt så 

mycket mer. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

GRAVSMYCKNINGSDAGEN 

 
2. november kl. 15 – 18 bjuder Bolmsö Församling på kaffe och fralla 

i församlingshemmet. 

    Välkommen 
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Stort tack till fam. Munro och sånggruppen "Mylla" för cafékvällen 

på Åsarna 13/10. Ett tack också för bidrag till "Barnens 

Räddningsark". Det kom in nästan 3000:- Fantastiskt!  

Med vänlig hälsning Carin Forsmark 
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Bokbussen kommer! 

 

Till Bolmsö skola tisdag den 6/11 samt den 20/11 kl. 10.15-11.20  

onsdag  28/11 torsdag  22/11 
Skällandsö 15.25 - 15.40 Färle 13.55 -14.10 

Flahult 16.45 - 17.05 Bolmsö fsk. 14.20 -14.35 

    Granholmsvägen 14.40 - 15.00 

torsdag  8/11 Håringe 15.10 -15.30 

Hölminge 15.05 - 15.25 Bolmsö kyrkby 16.15 - 16.35 

Stapeled 15.50 - 16.05 Perstorp 16.40 - 16.55 
Skogshäll 16.40 - 16.55 Österås 17.05 - 17.20 

        

 

Nu är det dags för en kurs i Hjärt-och Lungräddning. 
 

Smålandsidrotten i samarbete med  

       Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening 
 

inbjuder föreningsliv och övriga intresserade till en  

 

HLR-utbildning. 

 

den 8. November i Bolmsö skolans gymnastiksal kl 18:00-21:00 

 

Passa på att gå denna utbildning som är riktigt bra. 

 

Hälsningar 

 

Annelie Bengtsson och Monica Johansson  
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Programblad Bolmsö -  Tannåker november 2012 

Tors 1 19.00 Husforhör för Tannåker/Skallandsö rote i försam-

lingshemmet 

Fre 2 15-18 Gravsmyckningsdagen. Församlingshemmet, Bolmsö 

Lör 3 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund. 

  18.00 Församlingsmöte hos Sarah och Zakarias 

Sön 4 11.00 Kretsgudstjänst i Hångers Missionskyrka 

  16.00 Gudstjänst med minnesstund, Bolmsö kyrka. Fall. 

  18.00 Iréne Valfridsson-Rydh, Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 5 19.00 Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets 

   Tannåkers församlingshem 

  19.30 Aerobic 

Tis 6 14.00 Promenad, start vid skolan 

  18.00 Luftgevär träning, Skolan 

Ons 7 19.30 Pilates 

Tors 8 18.00 HLR utbildning, Bolmsö Skola 

  18.00 Kulturföreningen styrelsemöte, Caféet i Affäran 

  18.30 Samrådsmöte, Tannåkers Församlingshem 

  19.00 Husforhör Kyrkroten hos 

   Sonia och Kenneth Petterson, Brogård 

Lör 10 14-17 Arkivens dag, Bolmsö Församlingshem 

Sön 11 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund. 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 12 19.30 Aerobic 

Tis 13 14.00 Promenad, start vid skolan 

  18.00 Luftgevär träning, Skolan 

  19.00 Husforhör Hovs rote hos 

   Eva och Helge Granquist, Hassle 

Ons 14 19.30 Pilates 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker november 2012 

Tors 15  Manusstopp Sockenblad december 

Lör 17 18.00 Bingo Kväll, Tannåkers Bygdegård 

  18.30 Kulturkväll i Sjöviken, Bolmsö 

Sön 18 10.00 Jonsboda Missionshus 

  18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka 

  18.00 Linda Andersson, Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 19 19.30 Aerobic 

Tis 20 14.00 Promenad, start vid skolan 

  14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem 

  18.00 Luftgevär träning, Skolan 

Ons 21 19.30 Pilates 

Tors 22 16.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson 

  18.00 Husforhör Bollsta rote hos 

   Sara och Zakarias Åkesson, Fridhäll 

Lør 24 09.00 Filosofi Frukost, Tannåkers Café. 

Sön 25 10.00 Jonsboda Missionshus 

  18.00 Mässa/musikgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  18.00  Ekumenisk gtj i Jonsboda, Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 26 19.00 Husforhör Husaby/Tjust rote hos 

   Anette och Kent-Åke Johansson, Kärragård 

  19.30 Aerobic 

Tis 27 14.00 Promenad, start vid skolan 

  18.00 Luftgevär träning, Skolan 

Ons 28 19.30 Pilates 

Lör 1.dec 09.00 Husaby Byajulgran 


