
  

 

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 September 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 280 Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

    Nr 280 september 2011 

 

Sommaren 2011.  
 

Vilken sommar det har varit.  

 

Teatern ”Det osar katt” var en enorm upplevelse.  

Har lärt känna många människor och fått vänner  

För livet känns det som.  

Vi kämpade i regn och ruskväder. har aldrig frusit så mycket. 

 Mycket gråt och skratt också. Vilka barn och ungdomar vi har här i  

bygden.  

Så duktiga och framåt. Saknar er alla så mycket. Rosalina gjorde ett  

storartat arbete med oss alla. Hoppas vi kommer att samlas snart igen,  

med ett nytt projekt. Ja, när vi har vilat upp oss lite, alltså.  

Annars lever livet som vanligt här. Skolorna börjar igen, och livet går i  

sin bana. Sommaren har väl inte varit så fin alla gånger, men den har  

satt sina spår ändå. Får hoppas att det blir en fin höst.  

I september har vi möte med Tannåkers Sockenråd, och där dryftar vi  

gemensamma frågor. Känner ni att det är något ni vill att vi ska ta upp  

där, så hör av er till någon av oss. Vi behöver veta, det är inte alltid lätt  

att komma på allt själv. Årsmötet kommer att bli i början av oktober.  

Kom dit och hjälp oss. Ni vet väl att vi arbetar för bygdens utveckling.  

Vad tycker ni om sockenrådet ,det kanske är dags att förändra oss.  

Ska vi kanske gå ihop med Tannåkers Sockenråd, eller vad tycker ni? 

 

 

 Susanne i Lund  
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Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Susanne Lööw, Hornstrand tel. 911 01   
      E-post: manus@bolmso.se 

 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
Vi planerar årsmöte i sockenrådet i den 11 oktober,  
 
Föreningar är välkomna att skriva och presentera sig och sin 
verksamhet på förstasidan av sockenbladet. Skicka in texten till 
manus@bolmso.se  
 
Vi uppdaterar ständigt hemsidan och vill gärna ha in bilder till 
förstasidan. Föreningar är välkomna att skicka in annonser till 
”Aktuellt på Bolmsö”. Det kan vara planerade evenemang och 
aktiviteter av olika slag, eller information om terminsstarter mm. 
Skicka in ert material till webmaster@bolmso.se  
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Bolmsö församling  
    
 

 
 
Gudstjänster 
 
4 sept kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 
11 sept kl 18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka,  
   Körmedverkan. Fyhrlund. 
18 sept kl 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
25 sept kl 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 
 
 
Övrigt 
 
13 sept kl 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,  
  sång och musik Krister Andersson. 
15 sept kl 18.00 Kyrkliga syföreningen. 
 

 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

beställes dagen innan 
  

Välkomna!  

mailto:manus@bolmso.se
mailto:webmaster@bolmso.se
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TYCK TILL! 

Vill du också ”tycka till”??          Maila till manus@bolmso.se 

 

Finns det möjlighet att ordna kvällskurser här på Bolmsö? Finns det   

intresse? Vuxenskolan har ju ett brett sortiment. Kurser som kan vara   

intressanta: vävning, lär dig baka ostkaka o kalvdans, motorsåg och   

röjsågskurskurs för kvinnor, matlagning för män, aktiekunskap, LCHF   

kost enl dr Annika Dahlqvist (fettdoktorn). Kom gärna med mer för-

slag.   

Och sist men inte minst, kan man få hit någon från TC   

(Träningscentret) som kan köra zumba 1-2 gånger per vecka i skolans   

jympasal! 

Vem ordnar sånt här? 

Tannåkers församling 
Hälsar sina medlemmar i svenska kyrkan 

Varmt välkomna 

Till församlingsdag 2 Oktober -11 kl. 11.30 i kyrkan 

Därefter middag i Församlingshemmet. 

Anmäl deltagande till pastorsexpedition. Tel 0372-35850 

Senast den 23 September. 

Meddela antalet vuxna/barn 

Maträtt kött alt. Fisk. 

 

VÄLKOMNA!     Kyrkorådet. 

 

Det är sockenstämma de 11 oktober kl. 19.00 i Sjöviken. Vi bjuder på  

förtäring. Hoppas se er där.  

Välkomna. 

Bolmsö Sockenråd 
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TACK 
 

Så är årets Sommarcafé med våffelservering i  

Bolmsö Bygdegård till ända. 

TACK alla ni som varit där och ätit våfflor och speciellt TACK till er 

som ställt upp och varit personal och serverat de 700 gäster som besökt 

oss i sommar. Tack till Sandra som samordnat det hela. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

Tannåkers Pingstkyrka 
 

Sön 4/9 kl. 18.00 Gideoniterna (information angående  
    arbetet med bibelgåva). 
Sön 18/9 kl.18.00 Annika och Paul Green, Hillestorp 
    (predikar, sjunger och spelar). 
 

 Alla varmt välkomna 

 Bolmsö Hembygdsförening vill  

uppmärksamma 

 

Och tacka alla som hjälpt till med sommaren aktiviteter i Bolmsö 

Hembygdspark, såsom Midsommar, Bolmendagen, Slåtter av gräs och 

sly i olika former, Hankagärdsgården, Städning, Inventarier  

märkning mm. 

 

Tack också till er som deltar på By och Torpvandringarna och på så 

sätt hjälper till att göra dokumentationen om öns rotar. 
 

                                   Bolmsö Hembygdsförening    
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Promenader i september 
Tisdagen den 6/9    kl. 18.00 Skolan 

Tisdagen den 13/9  kl. 18.00 Stapeled 

Tisdagen den 20/9  kl. 14.00 Tannåkers affär.  

      (Fika efter?) 

Tisdagen den 27/9  kl. 14.00 Kyrkbyn 

Välkomna.   Kajsa S 

 

BOLMSÖ IF PROGRAM FÖR SEPTEMBER 
 
4/9 HEMMAMATCH BOLMSÖ-SMÅLANDSSTENAR P 01 kl 15.00 

 

6/9 Träning Miniknattar 17-18 

 

7/9 Träning P 01 18-19.30 

 

10/9 BORTAMATCH LJUNGBY-BOLMSÖ kl 9.30 

 

13/9Träning Miniknattar 17-18 

 

14/9 Träning P 01 18-19.30 

 

18/9 Träning P 01 15-16 

 

20/9Träning Miniknattar 17-18 

 

21/9 Träning P 01 18-19.30 

 

BORTAMATCH VÄRNAMO- BOLMSÖ Dag och tid ej spikad. Pga byte 

( Med reservation för ändringar) 

 

Tag med fikakorg till matcherna eftersom vi beslutat att inte ha någon 

kioskverksamhet i år. 

 
Ett stort TACK till er föräldrar som gett oss tränare och lagledare förtroendet att få ta 

hand om era barn under denna säsong. 

 

BOLMSÖ IF 

 

 

JAG TÄNKER, ALLTSÅ FINNS JAG… 
sa filosofen Descartes. Men det finns så många krafter i dagens sam-

hälle som vill att vi ska undvika att tänka och känna. Tänk inte- då 

kanske du konsumerar mindre. Tänk inte- då kanske du hittar dig själv. 

Filosoficaféet vill vara en plats där vi tänker fritt tillsammans och en 

tid att tänka tankar klart. 

Några glimtar av vad som sagts på caféet sen vi började i mars i förra 

året: 

 Hur blir man lycklig? Enligt filosofer ur den Kyniska skolan är 

det endast  

 tre saker som behövs; Vänner. Oberoende. Tid för reflektion. 

 ”Vishet är att omvandla en kunskap om sanningen till en hand-

ling som svarar mot verkligheten.” Ibland är hjärtat visare än 

hjärnan. 

 Använder man rökelse i Tannåkers café blir butikspersonalen yr 

i huvudet. 

 ”Slavar kommer och går, men kvinnor består.” 

 

Nästa FILOSOFICAFÉ I TANNÅKERS CAFÉ blir  

DEN 3:e SEPTEMBER, kl. 10.30- 12.30.  

”Kan en ateist vara andlig?” är frågan för dagen, vilket föreslogs på det 

senaste caféet. Vi börjar med att försöka reda ut vad begreppen kan 

betyda. Sen beror det på dina funderingar var det slutar. 

Ibland är frågorna viktigare än svaren. 

Inträde 30 kr inkl. fika. 

 

Alla är välkomna!........hälsar filosoficaféet genom Ingrid Munro 
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Pumpor!! 
 

Nu har jag prydnadspumpor av 
olika slag och storlekar till 

salu.Välkomna Fanny Johansson 
Backegård Bolmsö Tel: 941 95 



  

 

METARTÄVLING  
 

vid bron 3 september kl 9-12 för alla boende inom Bolmsö-  
Tannåkers fiskeklubbs område. 

 
Startavgift 40:- för alla över 16, övriga gratis. 

Du kan lösa startavgift från kl 8.30 
  

Innan prisutdelningen serveras: Korv-bröd-dricka 
  
 
 
 
 
 

Välkomna önskar styrelsen för Bolmsö-Tannåkers  
fiskeklubb 
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Tannåkers Norra Älgjaktslag 
 

Kallar markägare och jakträttsinne-
havare till årsmöte i Tannåkers 

Bygdegård fredagen den 23  
september 2011 kl 19.00 

 
  

Styrelsen 
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Ekologiska grönsaker 

från Stapeledsträdgård  
 

Vi erbjuder ekologiska och nyskördade grönsaker  

direkt till dig!  

I år har vi börjat ekologisk odling för försäljning.  

Välkomna att smaka våra fräscha grönsaker! 

 
                     Sortiment under september 

Zucchini, Fänkål, Pakchoi, Matpumpa (mini pumpa och hokkai-
do), Svart rot, rättika, Salladblad, kryddiga blad och m.m. 

 

                           

 

Vi tar emot er beställning via telefon  

dessutom har vi direkt försäljning hos oss.   

Mer information och beställning:  

Makiko Jonsson  

tel. 0372-801 59, 070-857 43 15 
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Scout i Jonsboda 

Som scout gör man massa olika saker, allt från att lära sig att vara en 

bra kompis till att göra upp eld. I scouterna är man ute i naturen och 

vandrar eller paddlar kanot. Man åker på hajk och sover i skogen,    

kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I scouterna 

lär man sig också om vad man kan göra för att förbättra miljön och hur 

man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker vi ofta 

på läger. 

Är du intresserad av att vara med på scouterna? Har du börjat i 3:e 

klass eller är äldre är du välkommen att vara med. Du får gärna     

komma med och bara prova på någon gång om du har lust. Vi träffas 

på torsdagar 18.30-20.00 vid scoutstugan, Jonsboda missionshus med 

start den 8:e september. 

Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 0370-45000 , 

mobil. 070-999 78  55 

eller Anders Ericsson tel. 0372-35445, mobil 0709-84 45 53. 

 

Välkomna! 
 

Scoutledarna i Jonsboda SMU 

Bokbussen kommer! 
   

torsdag  1/9, 29/9   onsdag  7/9 
Färle   14.20-14.35 Skällandsö  15.25-15.40 
Granholmsvägen 14.40-15.00 Skällandsö/Lunden 15.45-16.00 
Håringe   15.10-15.30 Flahult   16.45-17.05 
Bolmsö kyrkby  16.10-16.35       
Perstorp  16.40-16.55      torsdag 15/9 

Österås   17.05-17.20 Tjust   15.30-15.45 
     Stapeled   16.20-16.35 
     Skogshäll  16.40-16.55 
 

                             Till Bolmsö skola den 12/9 samt den 26/9 kl. 9.00-10.20  

 

 

Hej ! 

 
Barn- och föräldragruppen startar igen 

måndagen den 5 september kl 10.00 

i Tannåkers församlingshem. Vi fortsätter sen 

att träffas varje måndag under hösten. 

Vi bjuder på fika första gången, sen tar 

var och en med det den vill ha. 

 

 

VÄLKOMNA! 

Elionor S 

Mikael P 
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Dags för månadsmöte i Rödakorskretsen igen. 

Måndagen den 5 september träffas vi mellan klockan 19 00 - 21 00 i 

Sjöviken .Kopp och dopp som vanligt. Väl mött Styrelsen /K.S. 

 

Information. 

Kaklotteriet i Perstorpsgården på Bolmendagen gav 1 660 kronor till 

sommarkoloni verksamheten. Vi får tacka alla som medverkade med 

att skänka kakor,sälja lotter och framför allt köpa lotter. 

Motionskort och lotteri har varit några månader på försök. Vi får se om 

vi skall fortsätta ?Dragningen för augusti månad blir i alla fall   

torsdagen den 15 september. 

Kajsa Svensson. 



  

 

Skördefest i Tannåker 

Lördagen den 17 september på Åsarna 

En dag och kväll för alla unga som gamla. 
 

Program: kl. 10.00-14.00 

Utställning och försäljning av bl a kravodlade grönsaker, honung, sylt, 

hantverk från närområdet m.m. Visning hur man filéa fisk och f 

örsäljning av fisk. Jonsbodascouterna ordnar en bit mat till lunch. 

 

Amatörtävling för alla åldrar: 
Lämna in ditt bidrag mellan kl. 09.00-09.30 och tävla om: 

1. Vackraste blomsterarrangemanget 

2. Godaste och i ögonfallande bästa brödbaket 

3. Godaste fruktpajen-bedöms under kvällen-lämna två likadana 

(en till domarens smakprov) pajerna blir efterrätt vid kvällens fest. 

Pajerna lämnas in mellan 18.00-18.30 

 

Ett första pris utdelas inom alla områden. Skänk gärna ditt tävlingsbi-

drag till kvällens auktion. 

Barnatalje: Rita en teckning med skördemotiv. Alla som målar en 

teckning får ett pris. För barnen anordnas även andra lekar. 

Under dagen anordnas en tipsrunda som Bygdegårdsföreningen håller i 

samt lotterier. Hembygdsföreningen står för fikat. 

Kvällens fest börjar kl. 18.30 
Vi intar en planka bestående av kycklingfilé, fläskfilé potatissallad, 

massor av frukter, bröd m.m som kommer från Kent Johansson i Södra 

Ljunga (affären). 

Under kvällen underhåller Mats Ingemarsson och Bertil Rosenlind 

samt håller i auktionen.  

Musikunderhållning av Simon Johansson samt att The Disco-Queens 

ger oss också underhållning under kvällen. 

 

Pris: 150 kr för vuxna och 50 kr för barn (5-12år). Läsk/lättöl ingår. 

Bindande anmälan senast den 10 september till Birgit Eklund 0370-

45126 eller på anmälningslista i Tannåker diversehandel. 

Alla varmt välkomna 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 
 

 

Söndag 4/9  kl.10.00  Gudstjänst, Linda Anderssson Nattvard, 

         månadsinsamling 

Söndag 11/9  kl. 10.00  Gudstjänst, Bert Aronsson Sång:   

     Siv Gustafsson, Kicki Josefsson 

Söndag 18/9  kl.10.00  Gudstjänst, Linda Andersson Sång av  

     församlingens barn och ungdomar 

30/9-2/10     Bibelhelg i Hånger med Göran Holmberg 

     Kretsarrangemang    

  Välkomna! 

Bolmsö församlings framtid? 

Allmänt möte för alla tillhörande Bolmsö församling. 

Torsdag 22 september kl. 19.00, Bolmsö församlingshem. 

Ärende: Ska Bolmsö församling var en egen församling 

efter 2013? 

Hur ska församlingens verksamhet se ut? 

Kom och säg din mening. 

Kyrkorådet 

Säljes 
 

Brio Ligg/sittvagn   1000:- 

Brio sulky      500:- 

Trehjuling      100:- 

Flickcykel 12”      150:- 

Spjälsäng med tillbehör    250:- 

Baby Björn bärsele, ny    200:- 

Bobby car + släp     200:- 

 
 

Intresserad? Ring Catrine 911 22 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker september 2011 

Tors  1 

Fre  2  

Lör  3 09.00 Metartävling 

  10.30 Filosoficafe’, Tannåkers Cafe’ 

Sön  4 09.30 Mässa, Bolmsökyrka, Fyhrlund 

  10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus 

  11.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  18.00 Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabb gympa 

Mån  5 10.00 Barn och föräldragrupp, Tannåkers    

   församlingshem 

  19.00 Röda korset, månadsmöte, Sjöviken 

  19.30 Aerobic 

Tis  6    18.00 Promenad, skolan 

        19.00 Infomöte, samåkning, Odensjö 

Ons 7 19.30 Pilates 

Tors 8 18.30 Scout i Jonsboda, Missionshuset 

  19.00 Stormöte, Tannåkers församlingshem 

Fre 9  

Lör 10  

Sön 11 10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus 

  18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka, Kör, Fyhrlund 

  19.00 Grabb gympa 

Mån 12 19.30 Aerobic 

Tis 13 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem  

  18.00 Promenad, Stapeled 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker september 2011 

Ons 14 19.30 Pilates 

Tors 15 18.00 Kyrkliga syföreningen, Bolmsö 

  18.00 Projektavslut, “Det osar katt”, Sjöviken 

Fre 16 

Lör 17 10.00 Skördefest, Åsarna 

Sön 18 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund 

  10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus 

  18.00 Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabb gympa 

Mån 19 19.30 Aerobic 

Tis 20 14.00 Promenad, Tannåkers affär 

Ons 21 19.30 Pilates 

Tors 22 19.00 Allmänt möte, Bolmsö församlingshem  

Fre 23 19.00 Årsmöte, Norra älglaget, Åsarna 

Lör   24  

Sön 25 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

  11.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  19.00 Grabb gympa 

Mån 26 19.30 Aerobic 

Tis 27 14.00  Promenad, kyrkbyn 

Ons 28 19.30 Pilates 

Tors 29 

Fre 30  
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Nya öppettider t.o.m. 2 okt. 
 

alla SÖNDAGAR mellan kl. 11-17, 

alla ONSDAGAR mellan kl. 13-17. 
 

Därefter får vi se hur det blir med hösten och värmen. Får vi en 

varm och vacker höst blir det kanse öppet ett par söndagar till ?? 

 

Välkommen att fynda. 

Vi har en utställningsyta på 600 kvadratmeter, des-

sa är väl fyllda av antikviteter och kuriosa. Då vi fyl-

ler på med nya fynd varje vecka därför kan ett nytt 

besök löna sej även om du nyligen gjort ett besök. 

Anette Wallén.                       www.bolmsoloppis.se 

TACK 

Varmt tack till alla Granholmare för den fina blomman och alla 

vänliga välkomsthälsningar som vi fått när vi flyttat in. 

Vi känner oss så väl mottagna här. 

Tack också till Stig, Bo och Anders med familjer för all hjälp vid 
flytten från Västergård. 

Maj och Olle 
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Projektavslut 15 september 
 

Alla som har jobbat i musik- och teaterprojektet 

”Det osar katt” är välkomna på avslutning i sjö-

viken torsd 15 sept kl 18. 

Under kvällen ska vi summera hur det blev och 

hänga upp originalet av affischen. Därefter blir 

det lätt kvällsmat och förhandsvisning av  

filmen. Välkomna! 

Om någon inte lämnat in blanketterna för juli-

redovisningen så lägg dem i Irenes eller Mag-

nus brevlåda så fort det går! 

 

Styrgruppen, dvs styrelsen 

utökad med gruppledare 

och repr. från stiftelsen, 

träffas tisd 13 sep kl 19 i Hov 

/Produktionsgruppen 

Irene, Magnus, 

Solveig & Susanne 

Schottis polka vals och andra kultisdanser, låter det skoj? 

 
Kursstart i Nöttja Bygdegård 

10 söndagar med start 11/9 2011 kl 17.30-20.00 

varje kursdag startar med grundstegträning 

Fika, dansskor och ett glatt humör medtages 

Kursavg 400:- eller 50:-/gång 
 

Alla är hjärtligt välkomna hälsar 

Ulla o Gunnar Olofsson Gunnel o Harald Bengtsson 

0372 54022 0476 27029 

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

se www.nottja.com 

Kontakta Britt-Marie och Bernt Andersson för samåkning 

0372 91135 


