BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 351 AUGUSTI 2017
Ärade Bolmsöbor!
Hoppas sommaren varit bra för er och ni har fått njuta av lugnet! Har haft det skönt och har själv varit några dagar hos släktingar i norra Sverige.
Gick omkring och tittade hur de hade det där.
Fanns en matvaruaffär, bensinmack, fiskrestaurang och annat
mysigt för folket som bodde där.
De har en befolkningsmängd på 397 personer som är fastboende.
Där funkade det, visserligen har de ingen skola, men den fanns
inte så långt därifrån ändå.
Förstår inte att vi som har över 600 fastboende och många turister och sommargäster inte kan få ihop detta! Nu pratar jag
om både Bolmsö och Tannåker!
Vi kommer att besöka några andra orter där de har fått ihop
affärer på olika sätt nu till hösten!
Nu när jag skriver detta har vi inte hört någon som vill driva
vår butik! Var finns ni energiska och drivande människor som
driva en affär hos oss?
Tanka så mycket ni kan i Tannåker så kanske Q-star tänker om
avseende nedläggning av macken!
Glöm inte bort våra arbetsgrupper där vi ska jobba med skolfrågan och affären!
Var med och påverka!
Ha en fortsatt fin sommar!
Susanne i Lund

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0705 59 41 91

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Sekreterare
0372-911 82,
0733 56 54 11

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

0727 00 40 92

Monica Johansson, Backegården

0372-941 95

Lena Adolfsson, Bollstad Södregården

0372-940 19

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31
Redaktör för bladet: Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Aktuellt
Vi samarbetar med Tannåker Sockenråd och har många möten tillsammans.
Till hösten har vi en del som vi kommer att arbeta med.
Vi söker därför arbetsgrupper som kan och vill jobba för skolans framtid och även affären.
Vill vi ha affär i vår bygd så kräver det att vi jobbar för
det.
Bolmsö Sockenråd önskar er alla en fin sommar.

Affären i Tannåker
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker söker engagerade
människor att medverka i en grupp som ska jobba med att få
igång lanthandeln igen.
Det finns redan lite nya idéer men det kanske finns andra
som har ytterligare idéer eller tankar om hur vi ska få igång
den.
Är du intresserad så hör av dig till någon av våra ordförande,
Susanne Ingemarsson susanneilund@bolmso.se eller
Bernt Gustavsson sivobernt@gmail.com senast den 4 september.
Bolmsö och Tannåkers sockenråd

Bolmsöskolan
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker erbjuder dig att
medverka i en intressegrupp som bevakar skolfrågan i
Bolmsö-Tannåker.
Vi hoppas att detta låter intressant och att just du är intresserad av att delta och påverka i denna viktiga fråga. Tillsammans är vi starka.
Är du intresserad så hör av dig till någon av våra ordförande
Susanne Ingemarsson susanneilund@bolmso.se eller
Bernt Gustavsson sivobernt@gmail.com senast den 4 september.
Bolmsö och Tannåkers sockenråd
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Som en uppföljning efter föreläsningen med GRYTGÖLS IK
bjuder sockenråden in till:

Förenings- och företagsmässa/workshop
Kom och visa upp vad vi gör i vår bygd! Vad gör ni företagare?
Visa upp er produkt! Visa vårt föreningsliv!
Sockenråden bjuder in till en eftermiddag där vi möts och
har trevligt!
Vi hoppas att företag och föreningar är intresserade av att
ställa upp och visa vad man sysslar med i verksamheten!
Fler träffar planeras in längre fram och arbetet med att utveckla bygden kommer att fortsätta framöver.
Mässan äger rum
lördagen 14 oktober 2017
mellan kl 15.00 – 18.00 i Sjöviken.
Efter kl 18.30 blir det underhållning och enklare förtäring.
Anmälan från förening eller företag, ska göras via mejl till :
Bernt Gustavsson: sivobernt@gmail.com
eller Susanne Ingemarsson: susanneilund@bolmso.se
senast 4 september 2017
Närmare info kommer i oktoberbladet.
Alla är hjärtligt välkomna!
Bolmsö och Tannåker sockenråd
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Gympa-Start
Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening!
Välkomna till våra fyra olika gympapass i Bolmsö skolans
gymnastiksal. Hoppas att Du kan hitta ett eller flera pass
att trivas med i höst.
Terminsstart:
ZUMBA Måndag
PILATES Onsdag
MIX
Söndag
TABATA Fredag

4/9
6/9
10/9
29/9

kl 19:00
kl 19:30
kl 19:00
kl 17:30

Alma
Monica
Monica
Lillan/Emelie

Medlemsavgift:
Vuxen 350 kr/termin
Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis, så passa på att prova. Det är aldrig försent att upptäcka något nytt.
Vi ses i September
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening

Fisketävling

i Gölsjöarna lördag 26/8 2017
Samling Tannåker bygdegård kl. 10
Medtag fika
Förutom en otrolig ära så utdelas fina
priser i flera klasser

Välkomna /Sven
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Säsongens Våffelserveringar på onsdagskvällar är igång, mycket trevliga kvällar med många möten, skratt och goda våfflor.
Tack till er som ställer upp och sköter serveringen och till er som kommer på våffelkvällarna.
Ansökningar till Arvsfonden och Boverket är inskickade gällande
byggetapp II som avser samverkan med Skytteföreningen och Kulturföreningen. Vi räknar med ett halvårs handläggningstid innan vi får
några besked på dessa ansökningar. Förhoppningen är att kunna påbörja arbeten under 2018. Samma inställning och förutsättning som gällde
inför första byggetappen, dvs vi vet att vi skall göra det men inte när vi
kan starta.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person.
Kontakta oss gärna via epost bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening
Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö
Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.
Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder.
Öppet när du har tid.
www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294
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MUSIKGUDSTJÄNST

I Bolmsö kyrka
lördag 5 augusti kl. 18.00
Medverkande:
Ingamay Hörnberg, Lennart Sjöholm, Hasse Hallström
Läkarmissionen

Försäljning av trädgårdsmöblemang
Vid intresse!
Beställ på Tel. nummer
073-8023805
Jonathan Kristiansson Hov
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Välkomna till en trevlig dag tillsammans med familj, grannar och
vänner och någon du kanske inte
känner
Lördagen den 23 september
Bolmsö bygdegård Sjöviken kl 11-15
Vi ordnar tipspromenad för barn och vuxna.
Fika och lunch finns att köpa.
Man väljer själv om man vill gå, springa eller cykla.
Sträckan är valfri, det viktiga är att man deltar och på så vis
stöttar Barncancerfonden och dess forskning.
Det går även bra att komma och lämna ett bidrag till Barncancerfonden.
Startavgift är 50 kr/person eller 150 kr/familj, eller mer om
man vill. Kontant eller Swish 123-459 40 32
Mer information på www.walkofhope.se

Vill du bidra, men inte kan närvara, gå in på walkofhope.se
och hitta den Walk of Hope insamling som du vill stödja. Du
kan också ge ditt stöd genom att sätta in valfri gåva på pg
902090-0 eller bg 902-0900. Swish 123-459 40 32
Glöm inte märka din inbetalning med:
Walk of Hope Tannåker-Bolmsö GF
Hjärtligt Välkomna att delta
Tannåker/Bolmsö Gymnastikförening i samarrangemang med Bolmsö
Bygdegårdsförening
Monica Johansson / Emelie Bjurka
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2 och 9 augusti
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Den 19 augusti spelar vi på Ljungbydagarna.
Välkomna till en countryafton för alla cowboys and cowgirls!

Fritidsgården i Tannåker bygdegård
startar upp igen fredagen 25/8 kl. 18.00 med nya idéer o nytt godis.
Datum Huvudansvarig

Telefon

25/8

Peter K

070 990 80 30

29/9

Sven S

076 102 98 46

27/10

Peter K

070 990 80 30

24/11

Sven S

076 102 98 46

Ps. Glöm inte medlemsavgifte, 50 kr, Välkomna! /Sven o Peter
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Container
för metallskrot
kommer inom kort att finnas i
anknytning till Tannåker bygdegård
så håll utkik o ta chansen att bli av med
ditt metallskrot.
Med vänlig hälsning
Sven S,
ordförande i Tannåkers bygdegård

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker
säljas hemma i Stapeled och hos Annettes
Antik & Lopps i Hov på Bolmsö. Vi tar
emot beställningar också. Välkomna!
*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeleds trädgård”
*Vi tar gärna emot betalning via Swish.
Betalnings nr. 070 857 43 15
Makiko Jonsson, Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159 Mob: 070 857 43 15

Styrelsemöte
för Tannåker bygdegård
7/8 kl 18.30
Välkomna /Sven
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Programblad augusti 2017
onsdag

2

16.30 Prova-på-danskurs i Sjöviken
18.30 Våffelcafé Sjöviken

lördag

5

18.00 Musikgudstjänst i Bolmsö kyrka

måndag

7

18.30 Styrelsemöte Tannåkers bygdegård

tisdag

8

onsdag

9

Kulturföreningens möte i Håringe
16.30 Prova-på-danskurs i Sjöviken
18.30 Våffelcafé Sjöviken

lördag

12 18.00 Helgsmål Tannåkers kyrka
17.17 Öppet-Hus-Mingel-Partaj med 50-åringen

söndag

13 15.00 Gudstjänst Gavlö strand, Missionsförsamlingen

tisdag

15 12.00 Manusstopp för septemberbladet

torsdag

17 15.00 Symöte hos Marianne Wihlborg

lördag

19

Islands Country på Ljungbydagarna

Njut av det
som är kvar av
sommaren
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Programblad augusti 2017
söndag

torsdag
fredag
lördag
söndag

20 10.00
11.00
16.00
24
25 18.00
26 10.00
27 09.30
10.00
16.00

måndag

4/9

19.00
10/9 09.30

Bön och lovsång i missionshuset
Högmässa Bolmsö kyrka
I sagans värld, Tannåkers församlingshem
DNA-föreläsning på Garvaren
Fritidsgården på Åsarna
Fisketävling Gölsjöarna
Gudstjänst i Tannåkers kyrka
Magasinsmöte på Dannäs säteri, Missionsförsamlingen
Salig blandning i Pingstkyrkan
Sista chansen att anmäla dig till intressegrupperna (s3) och till förenings- och företagsmässan
(s4)
Gympa-start
Gudstjänst i Tannåkers kyrka

Vi bara
väntar på att
bli plockade
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PRIS:

Olle Jannesson är född på Bolmsö, Smålands största ö.
Här har han vuxit upp och levt hela sitt vuxna liv.
Nu ser han tillbaka på de 90 år som gått sedan han såg dagens ljus.
Han berättar om utveckling och framsteg, om personer och om dråpligheter som tilldragit sig under åren.
Med denna bok har Olle dokumenterat mycket som annars kanske
fallit i glömska. Ett värdefullt arbete som kan skänka glädje åt kommande generationer.
Olle Jannesson
Granholmsvägen 20
Tel: 0372-940 24
14

Bolmsö Hembygdsförening
Hembygdsföreningen har påbörjat flytten av arkivet till de nya lokalerna i Sjöviken.
På Arkivensdag den 11 november är ni välkomna kl 14-17 att se hur
fint det har blivit.
Årets midsommarfest blev betydligt kortare än beräknat på grund av
det kraftiga regnet, detta innebär att nettoresultatet blir betydligt mindre i år. Men stort tack till er som arbetade och deltog på midsommarafton.
När detta skrivs vet vi inte hur Bolmendags arrangemanget blev men vi
hoppas att det blir bättre väder och mycket folk i hembygdsparken.
I höst planeras att göra arbete i hembygdsparken i det område som är
sankt, detta arbete kommer att göras i olika omgångar och planeras att
färdigställas under våren 2018.
Ni som är intresserade av DNA i Släktforskningen, kom till Garvaren i
Ljungby torsdagen den 24 augusti. Biljetter köpes på Studieförbundet
Vuxenskolan i Ljungby, tel 0372-81145
Ekonomiskt stöd kan ges till hembygdsföreningen, via Bg 5476-4683
eller Swish 123 667 50 45. Medlemskap kostar 100:- per person
e-post: hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening
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Kyrkovalet
Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i
Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de
kommande fyra åren.
Du personröstar genom att kryssa för den eller de, maximalt tre personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökade kandidaternas möjlighet
att bli valda och få representera dig.
Om du använder en blank valsedel kan du om du vill personrösta, skriva namnet på den eller de kandidater som ska få en personröst. Maximalt tre namn i varje val.
För att få tillgodoräkna sig personrösterna krävs att kandidaten fått personröster till ett antal motsvarande minst 5 procent av nomineringsgruppens röstetal, dock lägst 20 röster i de lokala valen och 50 röster i
stiftsvalet. Alla som fått tillräckligt många personröster och nått över
denna tröskel hamnar högre upp på listan än de som ej kan tillgodoräkna sig personröster. Det namn som har störst personligt röstetal tar första plats i ordningen och så vidare.
Det går inte att stryka kandidater.

Så här var röstresultatet i de två senaste valen:
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Kyrkoval 17 september
Den 17 september är det dags för oss att gå till valurnorna och välja de
ledamöter som vi tycker ska styra inom Svenska kyrkan.
Vi ska välja ledamöter till Kyrkomötet (Kyrkans riksdag), Stiftsfullmäktige, Växjö stift och kyrkofullmäktige för Berga pastorat.
Valet i Berga pastorat gäller endast kyrkofullmäktige, därefter beslutar fullmäktiges ledamöter vilka som ska sitta i kyrkorådet, man beslutar även vilka som ska sitta i församlingsråden.
De indirekta valen görs givetvis efter att en valberedning/
nomineringskommité har inhämtat förslag från församlingarna i pastoratet.
Församlingsråden måste innehålla minst 4 ledamöter + präst, det är församlingarna som ger förslag på hur många ledamöter varje församlingsråd ska ha som sedan beslutas och stadfästes i kyrkofullmäktige.
Församlingsrådens ansvarsområde är, gudstjänstlivet, församlingskollekter, kyrkvärdar, upplåtelse av kyrka och ekumeniska gudstjänsfrågor.
Man är ägare till församlingens egendom och fonder men förvaltningen
sker på pastoratsnivå.
Man ska yttra sig om församlingsinstruktionen som tas fram för pastoratet och utifrån den är det lämpligt att varje församling gör en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Kyrkorådet kan i stor omfattning delegera till församlingsråden och
anvisa medel för dess verksamhet.
Det gäller för oss alla att mobilisera medlemmarna att gå till valurnorna
men även att många vill engagera sig i det kyrkliga arbetet för när frågan om kyrkan och församlingen ska vara kvar så står vi upp som en
man/kvinna.
Kyrkan och församlingen ska vara mitt ibland oss och ge trygghet
för generationer och som kulturbärare.
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Jag skulle bli jätte-glad om ni vill dela med er av något foto eller en
kom-ihåg-grej till nostalgihörnet med anslagstavla.
Presenter?! - Jo, gärna upplevelser eller gåvor till någon av dessa:
* Bolmsö Bygdegård - swish 123 281 71 53
* Läkare utan gränser - https://lakareutangranser.se/stod-oss/
gratulationsgava

Vindsröjning: Hämta gratis!




Ett dussintal gamla fönsterbågar med tre rutor
(osäker på skick). Trasiga glas.
Lämpliga till drivbänk eller spegel– tavelramar?
Slöjdvirke. Torra stockar av ene, apel? och päron?
Några är spruckna. Två riktigt grova enestockar.

Hämtas hos Sara Karlsson, Tannåker.
Ring 070 344 61 05 innan du kommer
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Kom och dansa i Sjöviken
Före våffelkaféet, onsdagarna 2 och 9 aug kör vi prova-pådanskurs kl 16:30. Vi började med gammaldans i juli och nu
blir det swingdanser. Deltagaravgift/gång:
100:- för icke-medlem,
medlemmar 50:- & gratis för
ungdomar t o m högstadiet.
Ingen anmälan – bara kom!
Öppna styrelsemöten
Var med och påverka kulturen i Bolmenbygden. Tisdagen
den 8 augusti träffas vi hos Anna-Maria i Håringe. Vi bjuder
på fika. Skriv också in 13/9 i kalendern.
Välkomna!
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson
Medlemsavgift: 100:- för vuxna och
50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868

TENNIS
Banan är nu öppen för spel i Tannåker.
Bokning sker i stugan bredvid.
Priser och information hittar du där eller
på vår facebooksida.
Sök: Tannåkers Tennisklubb.
Ps. Undvik skor med grovt mönster! Ds.
Vi önskar er en fortsatt bra tennissommar! /Styrelsen
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Aktiviteter
för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
4 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen
AKTUELLT

Bössinsamling
Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare.
Snälla se till att du har kontanter hemma.
Pengarna skänker vi till insamlingen VÄRLDENS BARN
Auktion
Datum för auktionen blir den 18 november i Sjöviken

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift, får Bolmsö-Tannåkerskretsen behålla 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni
har samma adress.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i BolmsöTannåkers rödakorskrets

Välkommen önskar Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
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Jonsboda missionshus augusti
13 15.00 Gavlö strand Gudstjänst på Bergmans altan, predikan

Sigun Boström, sjunger gör Margita Nilsson med kompgrupp. Ta med fikakorg. Det finns även möjlighet till att
grilla. Vid regn är vi i Jonsboda missionshus.
OBS! Tid och plats.
20 10.00 Bön och lovsång. Mia och Evelina Jansson från Ljungby

leder lovsången.
27 10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri. Predikar gör Mark Munro och sjunger gör Hanna och Andreas Eriksson. Severing
OBS! Plats
Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka augusti
27 16.00 Salig blandning, sånggrupp från Värnamo Alliansförsamling

Bolmsömästare i golf 2017
Bolmsömästerskapen i golf genomfördes på Lagans golfbana med 17 deltagare och Lars Abrahamsson, Smeatorp, avgick med segern. Det var första gången han deltog men kommer nog tillbaka nästa år för att försvara
titeln.
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor augusti
5/8

18.00

Musikgudstjänst, Bolmsö,
Hörnberg, Sjöholm, Hallström

12

18.00

Helgsmål i Tannåkers kyrka

17

15.00

Symöte, Marianne Wihlborg

20

11.00

Högmässa, Bolmsö, Fyhrlund

27

09.30

Gudstjänst i Tannåker, kyrkkaffe i vapenhuset

27

16.00

Ekumenisk gudstjänst, Tannåkers Filadelfia

10/9

09.30

Gudstjänst i Tannåker, kyrkkaffe i vapenhuset

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

HUS SÖKES!
Jag vill flytta till Bolmsö.
Söker hus för hyra eller köpa.
Ring, SMS:a eller maila om ni vet något hus som står tomt.
Med vänliga hälsningar
Sandra Carlsson
0705891199 sandra.carlsson@bolmso.se
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK för alla ekonomiska bidrag till

Bolmsö sockenblad

Prova gärna vårt nya swishnummer.
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot.

SWISH: 123 240 81 77
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
NÄSTA MANUSSTOPP
15 auguati kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan vid affären och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i affären.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 351. Utgivare: Bolmsö sockenråd

