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 Bg nummer 5850-5959

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 259 DECEMBER 2009
Förutom Sockenrådet är det också Bygdegårdsföreningen som engagerar mig.
Vad jag vet så finns det ingen lag som förhindrar mig att skriva om vad som händer i den föreningen på denna förstasida så därför gör jag det.

Bolmsö Sockenråd

Vi har i Bolmsö bygdegårdsförening sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka drivit
ett projekt som går ut på att utveckla och stödja ungdomsverksamhet på det kulturella området. Det handlar först och främst om musik och teater.

NÄSTA MANUSSTOPP
Den 15 december klockan 12.00 (Manusstopp är alltid den 15:e varje månad)

Det hela började med en hög olyckliga omständigheter som triggade en massa
tankeverksamhet och diskuterande och som så småningom ledde till idéer om att
utveckla både det ena och det andra. I bygdegårdsföreningen blev det att vi funderade hur vi skulle kunna bidra och bl.a. teaterföreställningen om Gudrun ledde
oss in på att söka ett bidrag just till att utveckla ungdomsverksamhet.

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!
Med anledning av det ”tekniska felet” i november månads sockenblad
ber vi er läsa detta innan ni e-postar manus till Bolmsö Sockenblad!
Ett par dagar efter att november månads sockenblad delats ut kom ett extra blad i våra brevlådor med två
kompletterande annonser; ”I huvudet på kyrkorådet” och ”Rödakorsauktion”.
Manusförfattaren till dessa två annonser hade e-postat dessa till manus@bolmso.se. Men tyvärr kom dessa
manus aldrig fram.
Men för att undvika att detta ska inträffa
igen ber jag er som e-postar manus att
alltid kontrollera stavningen på epostadressen samt begära någon form av
leveranskvitto och/eller läskvitto när ni epostar. I de flesta e-postprogram finns
denna funktion. I annat fall kan ni skriva ett
meddelande om att ni önskar få ett svar
från mig om att ert e-postmeddelande har
kommit fram. Får ni inget leveranskvitto/
läskvitto eller svar – hör då gärna av er
genom att ringa till mig senast den 15:e!
Telefonnummer: 0372-911 85.
Malin Thestrup

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 259 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Våra olyckliga omständigheter var gammal och icke ändamålsenlig samt avsaknad av viss utrustning. Lokalerna kunde också behöva vissa förbättringar. Det
startade med en ansökan till Boverket. Vi hade beräknat att det behövdes drygt
320 000 kr och eftersom ingen av oss i styrelsen är särskilt blyg av sig blev det
den summan vi ansökte om. Ska vi vara riktigt ärliga förväntade vi oss inte mer än
en tiondel av det sökta (om ens något). Vad som hände vet vi fortfarande inte men
helt plötslig hamnade vi i den mycket angenäma situationen att behöva "bränna"
hela den summa vi ansökt om.
Vi har nu med gemensamma krafter gjort i ordning våra lokaler, köpt utrustning,
dragit igång verksamheter och är i färd med att skriva slutredovisningen till Boverket. En symbolisk överlämning av slutredovisningen planeras i mitten av december där vi tänkt bjuda in TV och tidningar för att också kunna skryta på ett lite större område än Bolmsö/Tannåker. Det kommer dessutom att lite senare bli en officiell invigning av det vi åstadkommit, då är ni alla välkomna att se vad som hänt och
kommer att hända i bygdegården i framtiden.
Som vanligt brukar jag försöka klämma till med någon sorts
klokskap och denna gången tycker jag att vi bevisat att det
mesta går, om man bara vill, har tillräckligt många som är
beredda att göra en insats och framförallt kanske en stor
skopa tur.
Lev väl, ta det lugnt i jul men var inte rädda för att dra igång
något.
Det kan leda till en massa trevliga "problem".
Hov-Anders

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

Bolmsö församling
tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Ni har väl inte missat att vår nya hemsida, www.bolmso.se, har
öppnat? Sidan har fått ny design och en hel del nytt innehåll och
vi hoppas att alla ska trivas!
Sockenrådet vill önska Er alla en
riktigt

Gudstjänster
6 dec
13 dec
20 dec
24 dec
25 dec
26 dec
27 dec
31 dec

kl 09.15
kl 11.15
kl 09.15
kl 14.00
kl 05.00
kl 11.00
kl 11.00
kl 18.00

Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Julbön, Bolmsö kyrka, Fall.
Julotta, Bolmsö kyrka, Fall.
Mässa, Vittaryds kyrka, Eklund.
Mässa, Berga kyrka, Gustafsson.
Nyårsbön, Berga kyrka, Gustafsson.

Övrigt
8 dec

kl 14.00

Dagledigträff, Bolmsö församlingshem,
”Julfest – gröt och skinka”
plus lokala förmågor. Fall.

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

God Jul och ett
Gott Nytt År!

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF DECEMBER
Tisdag

1/12

Luftgevärträning kl. 18.00
Bolmsö skola (Ulf + Olle)

Fre+Lör 4-5/12 Ev. SUNNERBOTRÄFFEN
Tisdag

8/12

Avslutning (Ej skytte) kl. 18.00
Bolmsö skola (Alla)

Torsdag 10/12

Extra träning för de som gått vidare i
Skyttiaden

Lördag

Skyttiadens förbundsfinal Alvesta
(endast de som går vidare)

12/12

AVSLUTNING FÖR SAMTLIGA GYMNASTIKGRUPPER
AEROBIC—PILATES—GRABBGYMPA
I Bolmsöskolans matsal den 16 december klockan 19.00

JULMARKNAD
I TANNÅKERS
FÖRSAMLINGSHEM
Lördagen den 5 december
Mellan 13.30 – 16.30
Flera utställare från bygden,
både gamla och nya kommer att finnas där.
Kyrkorådet serverar kaffe med dopp.
Korv och glögg
samt fisk- och blomförsäljning.
Mikael Fredriksson kör hästskjuts
som tidigare år.

TACK TILL
Alla dem som kom och deltog i missionsauktionen.
Inkomsten blev 12 484 kronor och de pengarna används till
människohjälp och evangelisation.
BOLMSÖ KYRKLIGA
SYFÖRENING
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Kl. 17.00 blir det en advents/julkonsert
i Tannåkers Kyrka
med körer och solister
VARMT VÄLKOMNA!
Tannåkers kyrkoråd
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SKALL VI STICKA (HANDARBETA) TILLSAMMANS
I TANNÅKERS CAFÉ?
Välkomna den 2 december klockan 14.00-16 00.
Vi pausar med en kopp kaffe.
VÄLKOMNA! /Marita Thorstensson

Tack
Till Er alla som på olika sätt visat
medmänsklighet, omtanke och hjälpt oss.
Vårt varmaste tack
Hälsningar Lena och Simon med familj

Bolmsö Hembygdsförening önskar
Sockenbladets läsare en härlig
God Jul

Kaffestund som vanligt i Tannåkers café.
Torsdagar jämna veckor klockan 15.00.

Tack för alla insatser för Bolmsö Hembygdsförening under året. Vi har haft mycket aktiviteter och det fungerar tack vare det stora engagemang som finns.

Vecka 50 också, sen tar vi fritt för året!

Tack särskilt till er som medverkade vid Dop- och Konfirmationsutställningen i våras och midsommarfesten. Det är två stora verksamheter som kräver mycket engagemang både innan och under de dagar det gäller.
Men det gäller att även få den årliga tillsynen att fungera med t.ex.
räfsningar i parken vår och höst, samt städningar och tillsyn. Sådant
som inte alltid kanske är lika roligt men ack så nödvändigt. Och så fint
det blir efteråt också. Detta är en väl så värdefull insats för föreningen.

Bolmsöleden
Anpassad Turlista i julhelgen.
Julafton:
07.00-18.00. Obs! Sista tur från Bolmsö kl 18.15
Juldagen:

Det ideella arbetet är stommen i vår verksamhet och det kan inte värderas högt nog. Är det någon som vill hjälpa oss ekonomiskt också så
använd föreningens Bg 5476-4683.

Extra turer från Sunnaryd 04.45, 06.00. (Om vi har resenärer)

Vi hoppas att vi kan få samma hjälp och engagemang även under
kommande år. Med detta önskar vi er alla en fröjdefull jul.

Normal helgturlista, 07.00-22.00

Styrelsen för Bolmsö Hembygdsförening

07.00-19.00. Obs! Sista tur från Bolmsö kl 19.15
Annandag jul:

God Jul
Och
Gott Nytt År
Önskar Färjepersonalen
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Luciafest & Auktion

Jubileums fest den 9/1 2010
Lördagen den 9 januari 2010 är det 50 år sedan Bolmsö Bygdegård
Sjöviken invigdes, det skall vi fira!
Välkomna kl 18.30. Det blir mat, musik och dans.
Kostnad för mat, musik och dans är 100:-, vi ordnar med måltidsdryck
(vatten/läsk/lättöl) övrig dryck tar ni med er själva vad som önskas.
Vi har bokat upp gänget från Odensjö/Byholma som spelar irländskt.
”Bill och Bull band” heter de och det är samma gäng som var med på
den Irländska aftonen hösten 2008.
Anmälan görs till någon i styrelsen för Bygdegårdsföreningen Anmälan senast den 3/1 2010, men varför vänta, ring nu!
Solveig Carlsson, 0372-910 00, 070-288 4414
Bernt Andersson, 0372-911 35, 070-56 911 35
Britt-Marie Andersson, 0372-911 35, 070-68 911 35
Anders Johnsson, 0372-910 18, 070-64 910 18
Jonny Palm, 0372-910 23, 070-66 77 915
Tommy Björkman, 0372-171 65, 070-54 97 400
Anders Olsson, 0372-911 13, 070-977 5031
Gunvor Andersson, 0372-911 53, 070-267 65 29

Lördagen den 12/12 kl.18.00
är det dags för den traditionella
Luciafesten i Jonsboda missionshus.
Det blir Luciatåg med våra scouter
och söndagsskolbarn,
Servering och lotterier.
Auktion till förmån för vårt
barn- och ungdomsarbete, med
Lars Kårhammer som ropare.
Kristina Gustafsson håller en andakt.
Varmt välkomna!
Jonsboda SMU

Bolmsö Bygdegårdsförening
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Jonsboda Missionhus
Gudstjänster i december
Lördagen den 12:e

God Jul och Gott Nytt År
Önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som på olika sätt medverkat
till Bolmsö Bygdegårdsförenings verksamhet under 2009. Ni betyder
väldigt mycket för att vi kan hålla lokaler till bygdens förfogande.
Mycket arbete har skett under året för att slutföra den Ungdomssatsning som Boverket gett oss medel för. Speciellt tack till er som lagt ner
mycket arbete med detta.
Valborgsmässoafton med landshövding Kristina Alsér var mycket
lyckad och det har de övriga arrangemangen varit också. Sommarcafé
med våfflor har blivit som hemvändarkvällar och det är roligt när det
är många gäster.
God Jul till er alla och så kanske vi ses på jubileumsfesten i Sjöviken
den 9/1 2010! Vill ni i något sammanhang stötta Bygdegårdsföreningen ekonomiskt så är vårt Bg: 893-5157. Bygdegården kostar pengar att
driva, varför gåvor alltid är mycket tacksamma att ta emot. Inte bara
nu, utan även i framtiden.
TACK för 2009 och vi hoppas att vi får ha roligt ihop också nästa år.
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening
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Kl. 18:00 Luciafest med auktion.
Kristina Gustafsson, Lars Kårhammer.

Söndagen den 20:e Kl. 16:00 Julcafé i bygdegården
Söndagen den 27:e Kl. 10:00 Eskil Albertsson, missionär
Kina.
Alla Välkomna!
Möte om
BOLMSÖDAGARNA 2010
Bolmsödagarna äger rum nästa år, om det finns intresse för det.
Vi har ett möte den 1 februari 2010 klockan 19.00 i Sjöviken.
Föreningar och andra som har något att medverka med är varmt välkomna till detta möte! Det kan vara av allehanda ting, hantverk, mat
eller något annat. Vi hoppas att många kommer så att vi kan arrangera Bolmsödagarna. Ni kan också maila till Gitte om ni är intresserade
av att deltaga, hennes adress är gitte@bakarebo.se
Bolmsö Sockenråd.
RÖDAKORSETS MÅNADSMÖTE (Bolmsö-Tannåker)
Måndagen den 7 december klockan 19.00 träffas vi i
Sjöviken. Denna kväll behöver Du inte kopp och dopp.
Välkomna! Styrelsen/K.S.
Som en information kan vi berätta att höstinsamlingen totalt inbringade 9 500 kronor och bössan i affären (insamling till Världens barn)
325 kronor. Tack till Er alla.

11

Vill Du medverka vid Julmarknaden
i Tannåker?
Lördag den 5 december kl. 13.30 – 16.30

Ni som är intresserade av att delta med era alster för utställning och försäljning, hör av er snarast möjligt, dock
senast den 30 november till Anne Marie Kårhammer
tel. 0370-45016 eller Bertil Rosenlindh tel. 0372-93110
Att deltaga är kostnadsfritt!
Tannåker församlings kyrkoråd

Vi inbjuder till årsmöte med
Bolmsö Gammeldansförening

Pingstkyrkan i Tannåker

Julcafé för liten och stor.
Söndag 20 dec kl 16.00 i Åsarna, Tannåkers bygdegård.
Julens sånger framförs av sångare från
pingstkyrkan och Jonsbodas missionsförsamling.
Barnstund och allsång.
Servering.
Nyårsdagen kl. 16.00
Julfest för alla i pingstkyrkan. Sång och musik av sångare
från pingstkyrkan, frågesport, barnstund mm. Servering.
Kollekt till Erikshjälpen.

Tisdagen den 12 januari klockan 19:00 i Sjöviken

Alla varmt välkomna!

Föreningens vidare öde?
Vi bjuder på kaffe och fralla.

Tannåkers pingstkyrka önskar alla en
God jul och ett Gott nytt år!

VÄLKOMNA // Styrelsen
Många varma julkramar till Fredrik Björnkvist och Stefan Lööv,
för att ni är så snälla och kör skolskjutsen här på Bolmsö,
samt varannan vecka till och från Berghem!
God Jul och Gott Nytt År till er!
Önskar Irma, Anders och Johan i Västergård och Hasse i Berghem.
Promenader i december
Tisdagen den 1 december klockan 14.00 Lunnagård
Tisdagen den 15 december klockan 14.00 Sjöviken
Välkomna/Kajsa S.
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tors 3/12
Färle

Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Bokbussen kommer!
onsdag 9/12

14.35-14.45
14.50-15.05
15.10-15.30
16.10-16.25
16.35-16.55
17.00-17.20
17.30-17.45

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 17/12
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

15.40-15.55
16.00-16.15
16.20-16.35
14.25-14.45
14.55-15.15
15.25-15.50
16.45-17.05

Till Bolmsö skola den 30/11 och 14/12
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Programblad Bolmsö - Tannåker december 2009

Tis

1

Ons 2
Fre
Lör

4
5

Sön 6
Mån 7
Tis

8

Ons 9
Tor 10
Lör

12

Sön 13
Mån 14
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14.00
18.00
14.00
19.30
13.30
17.00
09.15
19.00
19.00
20.00
14.00
18.00
19.30
15.00
18.00
09.30
11.15
19.00
20.00

Promenad, Lunnagård
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Handarbetsträff, affären (caféet) i Tannåker
Pilates, Bolmsö Skola
Bolmsö SKF, Sunnerboträffen
Bolmsö SKF, Sunnerboträffen
Julmarknad i Tannåkers Församlingshem
Jul– och adventskonsert, Tannåkers Kyrka
Mässa, Bolmsö Kyrka. Eklund
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Rödakorsets månadsmöte, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Aerobic, Bolmsö Skola
Dagledigträff, Bolmsö Församlingshem. “Julfest”, Fall
Bolmsö SKF, avslutning Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Kaffestund i caféet i Tannåker
Bolmsö SKF, extra träning
Bolmsö SKF, Skyttiaden i Alvesta
Luciafest med auktion, Jonsboda missionshus
Mässa, Tannåkers Kyrka. Gustafsson
Gudstjänst, Bolmsö Kyrka. Fall
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Aerobic, Bolmsö Skola

Programblad Bolmsö - Tannåker december 2009

Tis

15

Ons 16
Sön 20
Tor
Fre

24
25

Lör 26
Sön 27
Tor

31

12.00
14.00
19.00
09.15
16.00
14.00
05.00
07.00
11.00
10.00
11.00
18.00

MANUSSTOPP FÖR SOCKENBLADET
Promenad, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Avslutning för alla gymnastikgrupper, Bolmsö skola
Mässa, Bolmsö Kyrka. Gustafsson
Julcafé för liten och stor i Tannåkers Bygdegård, Åsarna
Julbön, Bolmsö Kyrka. Fall
Julotta, Bolmsö Kyrka. Fall
Julotta, Tannåkers Kyrka
Mässa sammanlyst till Vittaryds Kyrka, Eklund
Eskil Albertsson i Jonsboda Missionshus
Mässa sammanlyst till Berga Kyrka, Gustafsson
Nyårsbön, Berga Kyrka. Gustafsson

Redaktörerna för
Tannåkers–
Tannåkers– och Bolmsö Sockenblad
önskar alla en riktigt
God Jul
och ett
Gott Nytt År!
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