Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

http://www.bolmso.se

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 April 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 299 Utgivare: Bolmsö sockenråd

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 299 APRIL 2013

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Kassör
Gitte Östrup, Bakarebo
Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Bolmsö och Tannåkers
församling

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com

Kyrklig verksamhet Bolmsö och Tannåkers församling April 2013

tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Bolmsö och Tannåkers kyrka

tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com

1 april

kl 16.00

Riktnumret till samtliga är 0372

7 april
9 april

kl 09.30
kl 14.00

14 april
18 april
21 april
”
28 april

kl 09.30
kl 15.00
kl 09.30
kl 11.30
kl 09.30

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till
manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets postlåda i Bollsta.
Alla som vill arrangera något på Bolmsö i samband med Bolmendagen
är välkomna att annonsera i bladet. Er annons kommer att sättas i juli
månads blad, som läggs i alla postlåder på ön.
Närmste styrelsesmöte i sockenrådet är 16. april kl. 1830.

Mässa, sammanlyst för pastoratet, Dörarps
kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
Carina på Janssons visar vårblommor.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Bolmsö kyrkliga syförening hos Anita Olsson.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo
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tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
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TANITFESTIVALEN
Stort tack till alla som hjälpte till med förra årets festival.
Tackar även publiken som dök upp trots vädret.
Vi funderar på hur vi ska genomföra årets festival.
Vi behöver fler som kan hjälpa till!
Vi söker dig som kan tänka dig att ingå i styrgruppen.
Arbetsuppgifter kommer att vara:
Planera,
Samordna,
Budget,
Val av band,
Leta sponsorer mm
Vi letar även efter folk som kan hjälpa till under dagen som festivalen äger rum. Den 27-7-2013
Får vi inte med oss några fler som kan tänka sig att hjälpa till,
kommer festivalen att ställas in.
Hör av dig snarast
0702119177 Erik Johansson
0702952442 Anton Johansson

... och riksteatern i
Ljungby ordnar resa till
Helsingborgs stadsteater
lördagen 27 april
Bussresa, biljett och fika ingår för 400:Vi samåker från affären kl 15 och hoppar på bussen vid godsmagasinet
kl 15:30. I skrivande stund är antal platser osäkert. Ring eller sms:a
Solveig (91000, 070-288441) eller Irene (91113, 070-6791113) för
anmälan 7 april.
Eva Rydberg i Carin Mannheimers komedi
Carin Mannheimers komedi I sista minuten har
spelats för utsålda hus i både Göteborg och
Stockholm och i vår på Helsingborgs
stadsteaters stora scen.
I rollerna: Eva Rydberg, Ewa Roos,
Inga Ålenius, Maria Kulle, Per Jonsson och
Jörgen Düberg.
Regissör: Christian Tomner.
Vi möter Marianne, Solveig, och Annlouise, tre
80-åriga kvinnor som börjar få bråttom att leva
livet. Det är mycket som de tre damerna vill hinna med; bo i kollektiv,
bli förälskade och börja ett nytt liv. Det är i sista minuten!
Carin Mannheimer är en av Sveriges folkkära författare, regissörer och
dramatiker. Hon är känd för TV-serien Svenska Hjärtan, pjäserna Rika
barn leka bäst och Sista dansen.

ÅRSMÖTE
Medlemmar i Bolmsö norra fiskeförening hälsas välkomna
till årsmöte i Bolmsö församlingshem onsdag 3/4 kl 19:00.

OBS Styrelsen samlas kl 18:30
Ordf.
22

3

Vi behöver bli fler!
Genom att vara medlem i Röda Korset visar du medmänsklighet och
handlingskraft.
Ju fler vi är, desto mer visar vi tyngden och engagemanget för vår sak.
När vi är många kan vi samla oss, bilda opinion och påverka fler. Det
är inte medlemsavgiften på 200 kronor som är viktigast, det är själva
ställningstagandet du gör som är avgörandet.
Hur blir du medlem?
Gå in på www.redcross.se och anmäl dig som ny medlem. Ange att du
vill tillhöra Bolmsö-Tannåkerskretsen.
eller
betala in avgiften på bankgiro 900-8095, ange namn, adress,
personnummer och Bolmsö-Tannåkers rödakorkrets.
Är du redan medlem och har en familjemedlem som
inte är medlem?
Du kan då låta den personen bli medlem för endast 100 kronor/år
Styrelsen

Promenader april 2013
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

2
16
23
30

14:00
14:00
14:00
14:00

Stapeled
Ôstergård
Lunnagård
Glad Vår – Samlng vid skolan för
samåkning klockan 13,50 .
Väl mött Kajsa S

Välkommen med den 1 maj
Onsdagen den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bolmsö
Bygdegård Sjöviken extra fin. Kom ihåg att alla är välkomna att hjälpa
till, du behöver inte vara medlem eller varit med tidigare.
Från kl 08 är aktiviteterna igång, men det går bra att komma senare
också..… Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum
inne, av trädgården och utemiljön i övrigt.
Vi kokar förmiddagsfika (ta med dig det du vill äta till fikat) och till
lunch blir det soppa som föreningen bjuder på.
Alla åldrar är varmt välkomna, det är mycket som skall göras och desto
fler vi är desto mer hinner vi med och roligt är det också att göra det
tillsammans. Om orken tryter går det bra att vila en stund, vi har plats
för alla!
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba
inne eller ute.
Välkommen med i gemenskapen!
Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening
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Buggkurs 5 april
Hanna Bolmdahl och Henrik Andersson leder buggkurs i Sjöviken
fredagkvällar kl 18:30. Det blir två pass med paus emellan, till kl 20
och därefter en halvtimmes fri dans.
Avgift/gång: 30 kr t o m 20 år & övriga 50 kr! Ta med dricka, frukt
eller vad som behövs i pausen. Glöm inte dansskor!

Årsmöte söndag 7 april 14:30
Olle Rydells orkester spelar i Sjöviken och kulturföreningens årsmöte
hålls före konserten i källaren. Ingång från sjösidan.
Valberedning är Mats Ingemarsson och Sonja Pettersson

Alla medlemmar är välkomna på våra möten

Bolmsö-Tannåker
Årsmötet avlöpte med vatten- och avloppsfrågor i fokus.
Henrik Johansson och Eskil Svensson presenterade
alternativa lösningar som diskuterades och synades ur många
perspektiv.
Styrelsen föreslog en studieresa som presenteras nedan.

På styrelsemötena är alla medlemmar välkomna att delta i diskussioner
och planering. Vi träffas i affärens café torsdag 16 maj och 13 juni kl
18. Ny föreställning ska planeras.

Håkan Wiktorsson avtackades efter 28 år som kassör med
teaterresa som arrangeras av kulturföreningen tillsammans
med riksteatern i Ljungby.

Teaterresa tillsammans med riksteatern i Ljungby

Studieresa 14 april

Lördagen 27 april ordnar vi bussresa till Helsingborg för att se Carin
Mannerheims pjäs I sista minuten. Se egen annons.

Tack alla som stödjer den lokala
Kulturproduktionen!
Medlemsavgift för 2013 sätts in på bankgiro: 5861-4868
Vuxna: 100:Barn/ungdomar 7-20 år: 50:Våra tre filmer finns att köpa i affären. Vi ses!
/Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Magnus Elisson, Rosalina Gauffin, Solveig Carlsson &
Thina Björnlund

09.30 Samåkning från
skolan 10.30 – 12:00 guidad visning på Konecranes i
Markaryd. Därefter åker vi på safari för att titta på älgar och
bisonoxar. Ca kl 14 stannar vi på Bolmenfisk i Hamneda
Ta med fikakorg!
Sista anmälningsdag ons 10 april
/Styrelsen
Sandra Carlsson, Anders Jannesson & Irene Olofsson
070-5891199
0705102182
070-6791113
0372-94128
0372-91113
Vill du bli medlem så är årsavgiften 150:-. Betala på bankgiro
5203-5383 och glöm inte ange vem eller vilka inbetalningen
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11 april kl 18.00 i Bolmsö församlingshem.

Fiskevattenägarfest
för Skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker
Den 9 maj kl 13.00
hälsas alla fiskevattenägare med respektve välkomna
till Sjöviken, Bolmsö
Det blir som vanligt fiskmeny från Tiraholm,
dessutom skall en styrelse (arbetsgrupp) utses
samt information från Bolmens FVOF.
Bl.a. information från det provfiske
som gjordes hösten 2012.
Anmälan om deltagande görs absolut
senast den 1 maj
Tel 070-26 911 29
e-post birgitta.wallen@telia.com

Årsstämma för
August och Ida Söders samt Manfred och Emma Hagströms stiftelser.
Systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons fond
samt Adolf Svenssons stiftelse.
Vi bjuder på smörgåstårta.
Välkomna!

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 27 april hoppas vi att många har möjlighet att komma till
Bolmsö Hembygdspark kl 09.00 för att göra snyggt nu på våren.
Vi räfsar upp de gamla löven, plockar pinnar, rensar stuprören och ser
till att det blir snyggt i parken inför sommarsäsongen.
När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens
kök.
Ni som funderat på att hjälpa till men det har inte blivit av, nu är det
dags när är väldigt mycket välkomna. Tänk på att ta med er en räfsa
och arbetshandskar.

Bokbussen kommer!

Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går snabbt
onsdag 17/4
Skällandsö
Flahult

torsdag 11/4
15.25 - 15.40
16.45 - 17.05

torsdag ——
Hölminge

—

Färle
Bolmsö fsk.
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

Stapeled
Skogshäll

—
—

Perstorp
Österås

Till Bolmsö skola tisdag den 9/4 OCH 23/4 kl. 10.15-11.20
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13.55 -14.10
14.20 -14.35
14.40 - 15.00
15.10 -15.30
16.15 - 16.35
16.40 - 16.55
17.05 - 17.20

Bolmsö Hembygdsförening
Vi tackar Bolmsö Hembygdsförening för det goda samarbetet vi
hade vid öppet hus 9 mars.
Samt ett stort tack till alla som kom och besökte oss.
Elever och personal på Bolmsöskolan
19

Befolkning sista december 2012
I slutet av februari kom Statistiska Centralbyråns siffror på
befolkningsmängden sista december, fördelat per församling.
Totalt ökade Ljungby kommun med 66 personer men både Bolmsö och
Tannåker har minskat befolkningsmässigt.

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
Rödakorskrets under april månad
Månadsmöte 8 april kl 18-20 i Bolmsö församlingshem.

2011-12-31

Församling
Ljungby
Ljungby Maria
Agunnaryd
Angelstad
Annerstad
Berga
Bolmsö
Dörarp
Lidhult
Odensjö
Ryssby
Södra Ljunga
Tannåker
Torpa
Tutaryd
Vittaryd
Vrå

Förändring

2012-12-31

Totalt
Totalt
Män
Kvinnor
10 371
10 468 5 081
5 387

2012
97

5 292
618
1 007
523
2 677
381
304
890
306
1 355
2 141
200
301
212

5 242
615
1 000
501
2 662
375
318
907
307
1 360
2 167
193
303
224

2 611
333
518
264
1 366
196
175
480
167
711
1 162
106
163
118

2 631
282
482
237
1 296
179
143
427
140
649
1 005
87
140
106

-50
-3
-7
-22
-15
-6
14
17
1
5
26
-7
2
12

525
254
27 357

533
248
27 423

278
129

255
119

8
-6
66

Medtag kopp och dopp så brygger vi kaffe.
Dagens tema: Medlemsvärvning
Hur mycket kostar det att vara medlem?
På vilka olika sätt kan man betala sin medlemsavgift?
Vad används medlemsavgiften till?
Hur värvar vi fler medlemmar?
Medlemsvård, vad gör vi för våra medlemmar
på hemmaplan?
Alla intresserade välkomna att vara med denna kväll!
Styrelsen

Årsmöte för Bolmsö IF

Söndagen den 7 april kl 15.00 i Bolmsö skolansmatsal.
Valen är förbereda. Vi bjuder på fika
Hjärtligt välkommna
Ann-Christin Bolin
Ordförande
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Filosoficafé

KORTHÅLLSFÄLTSKJUTNING

Lördagen den 13:e april blir det fältskjutning
på Bolmsö skjutbana från kl. 09.00.

Filosofifrukost lördagen den 20:e april kl. 9:00 i Tannåkers café.
Kom och ät en god frukost från affären och
sedan funderar vi över dagens tema- Hur frisk kan man bli?
Alla välkomna

Städdagar i Perstorpsgården.

Ni som är intresserade anmäl på lista i skolan
eller meddela Stefan (931 35) så gör han
skjutlagsindelning.
Anmäl senast onsdag10/4.

Välkomna att hjälpa till med städningen av
Perstorpsgården.
4 maj kl 09.00 och 7 maj kl 14.00.
Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården
Susanne Ingemarsson och Christina Andersson

Från 11/4 kan ni se era skjuttider på vår
hemsida: (www.bolmso.se/skytte).
Gudstjänster i Jonsboda Missionshus

Prisutdelning sker efter sista skjutlag,
där vi också bjuder på korv med bröd.
Väl mött
Bolmsö SKF.

Söndag

7

10.00

Söndag
Tisdag

14
30

10,00
20.00

Familjegudstjänst med Scoutinvigning.
Linda Andersson och scouterna medverka. Servering
Bön och lovsång. Nattvard
Kom och sjung in våren på Gavlö
strand.Talare är Sven-Åke Fyhrlund och
Dannäs kyrkokör medverka.
Servering,

Alla varmt välkomna.
8
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
April 2013
Tisdag

2/4

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola
Johan + Catrine

Lördag

6/4

Föreniingsmästerskap/
Avslutning från 09.00

Bolmsö skola
Alla

Säsongsstart i Hov.

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte

Söndags öppet mellan den 31/3 till 29/9
kl. 11-17.
Om man ser till nattemperaturen och hur snön har fallit när detta skrivs är ju risken att vi fryser fast i ladugården den 31-e.
Men stora under har skett förr
så därför tror vi på vårens återkomst till påsk.

Vårkonsert med
Olle Rydells 8-manna orkester
Söndag 7 april kl 16:00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Sångsolister är Hanna Elwe och Lars Oscarson
Pris inkl. fika 130 kr Entrékostnaden går till orkestern och
Bygdegårdsföreningen säljer fika i pausen.
Välkomna!

När det gäller "prylarna" som är till försäljning så har
en hel del inhandlats under vinterhalvåret så därför är
fyndchanserna stora.

Tannåkers Pingstkyrka

Välkommen hälsar Anette.
www.bolmsoloppis.se

Söndag

14

18.00

Söndag

28

18.00

Holger Nilsson (ansvarig utgivivare av
tidskriften Flammor)
Sven-Åke Fyhrlund( (gemensamt med
Jonsboda missionsförsamling)

Välkomna!
16
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Ombud för
beställningsstopp tisdag kl
12.00,

Affären i Tannåker
1-års jubileum 6-7 april
Öppet lördag - söndag 10-15
Vi firar med fler extrapriser, provsmakning av produkter från
våra leverantörer, gratis kaffe, te och saft.

Sänkt pris på Qstar
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.
Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!
Önskar Lotte o Gert med personal

Tel: 0372-930 40
10
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Det är ni som vill ansluta er till fibernätet som
fortfarande kan bestämma till vilka villkor ni vill göra
det. Om villkoren blir för dåliga så väntar vi helt enkelt
ut ett nytt beslut.
-Anders Olsson
BOLMSÖ

Ännu mer Skolfoto önskas
Bolmsöskolans Öppet Hus och Bolmsö Hembygdsförenings
skolutställning blev mycket lyckad, vi tackar er som medverkade och
besökte Bolmsöskolan den dagen.
Bolmsö Hembygdsförening vill ha ännu mer skolfoto till samlingen.
Det gäller Björkhultets skola, Bolmsö kyrkskola, Husaby skola,
Tannåker skola och Bolmsöskolan. Kontakta någon i Bolmsö
Hembygdsföreningsstyrelse om ni har skolfoto vi kan få låna och
scanna av. Skriv ner namnen på alla elever ni känner igen, var de
bodde när kortet och togs och gärna också födelseår.
När det gäller Bolmsöskolan så saknas (i skrivande stund) följande
skolfoto:
1966-1967 Bolmsöskolan
klass 5-6
1967-1968 Bolmsöskolan
klass 3-4
1967-1968 Bolmsöskolan
klass 5-6
1968-1969 Bolmsöskolan
klass 3-4
1970-1971 Bolmsöskolan
klass 5-6
1972-1973 Bolmsöskolan
klass 3-4
1973-1974 Bolmsöskolan
klass 3-4
1974-1975 Bolmsöskolan
klass 5-6
1975-1976 Bolmsöskolan
klass 1
1975-1976 Bolmsöskolan
klass 5-6
1979-1980 Bolmsöskolan
klass 3-4
Bolmsö Hembygdsförening
15

Nu kommer utbyggnaden av fibernätet i Ljungby kommun att
ske på Ljungby Energis villkor.
Detta innebär att:

Det blir stora skillnader i anslutningsavgift beroende
på var man bor.

Man måste organisera sig på något sätt för att
överhuvudtaget få Ljungby Energi att intressera sig
för att bygga i sitt område.

Man måste själva organisera och handla in grävtjänster
vilket betyder att dessa lokala grupper måste bilda en
förening om ingen i gruppen är beredd att ta ett
personligt ansvar, och risken om något går snett, för
grävarbetet.

Ljungby Energi kommer att tjäna pengar på utbyggnaden
vilket kommer att höja anslutningsavgiften. Ingen
utomstående kommer att ha insyn i hur Ljungby Energi
sätter priset därför kan man inte heller veta hur
mycket dyrare det blir.

Det är inte säkert att man kommer att kunna få TVtjänster.
Hela proceduren, enligt detta beslut, beskrivs i en 12stegsplan i den folder som kommer att delas ut av kommunen.
Enligt Sockenrådens och utvecklingsgruppernas förslag hade
det blivit:
1. Anmäl att du vill ansluta dig till fibernätet.
2. När tillräckligt m ånga i din närhet anmält sig får
du datum när din fastighet kan anslutas.
3. Skriv avtal med Ljungby Energi.
4. När du är ansluten får du din första månadsavgift
(eller räkning på hela anslutningsavgiften).
I gruppernas förslag ingår också att utbyggnaden
särredovisas och sker till självkostnadspris (samma som
vatten & avlopp). För att så många som möjligt ska ha råd
att ansluta sig måste kommunen också investera rejält i
utbyggnaden. Vi måste hjälpas åt att övertyga politikerna
att avsätta 20 milj kr per år i fem år för att detta ska
bli möjligt.
>>>>>>
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Programblad Bolmsö - Tannåker april 2013
Mån

1

Tis

2

Ons

3

Fre
Lör
Sön

5
6
7

Mån

8

Tis

9

Ons
Fre
Lör
Sön

10
12
13
14

12

16.00
19.30
14.00
18.00
19.00
19.30
18.30
09.00
09.00
09.30
15.00
14.30
16.00
19.00
18.00
19.30
14.00
18.00
18.00
19.30
18.30
09.00
09.30
09.30
10.00
18.00
19.00

Mässa Dörarps Kyrka
Aerobic
Promenad Stapeled
Luftgevär träning
Årsmöte Bolmsö Norra Fiskeförening
Pilates
Buggkurs, Sjöviken
Skytte, föreningsmästerskap
Jonsboda Missionshus
Mässa Tannåkers Kyrka
Årsmöte BIF, skolan
Kulturföreningens årsmöte, Sjöviken
Olle Rydells orkester, Sjöviken
Grabbgympa
Röda Korset, Bolmsö Församlingshem
Aerobic
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem
Årstämma tre stiftelser
Luftgevär träning
Pilates
Buggkurs, Sjöviken
Fältskjutning, Bolmsö skjutbana
Mässa, Bolmsö Kyrka
Studieresa Centern
Jonsboda Missionshus
Tannåkers Pingstkyrka
Grabbgympa

Programblad Bolmsö - Tannåker april 2013
Mån

15

Tis

16

Ons
Tors
Fre
Lör

17
18
19
20

Sön

21

Mån
Tis

22
23

Ons
Fre
Lör

24
26
27

Sön

28

Mån
Tis

29
30

Ons

1.maj

19.30
14.00
18.00
19.30
15.00
18.30
09.00

Manusstopp Sockenbladet maj
Aerobic
Promenad Östergård
Luftgevär träning
Pilates
Bolmsö kyrkliga syförening
Buggkurs, Sjöviken
Filosofifrukost Tannåkers Café

09.30
11.30
19.00
19.30
14.00
18.00
19.30
18.30
09.00
15.00
09.30
18.00
19.00
19.30
13.50
18.00
19.30
20.00
08.00

Gudstjänst, Tannåkers Kyrka
Gudstjänst, Bolmsö Kyrka
Grabbgympa
Aerobic
Promenad Lunnagård
Luftgevär träning
Pilates
Buggkurs, Sjöviken
Bolmsö Hembygdspark, vårstädning
Bussresa Helsingborg Stadsteater
Gudstjänst, Bolmsö Kyrka
Tannåkers Pingstkyrka
Grabbgympa
Aerobic
Promenad, skolan
Luftgevär träning
Valborgsmässeafton, Bolmsö Bygdegård
Jonsboda Missionshus/Gävlö Strand
Bolmsö Bygdegård görs vårfin
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