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Sockenrådet önskar alla en Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 December 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

Tjollahoppsansa
Alla tycker traktorer är bra
Varför då?
Jo, de kan vara gula, gröna eller blå
Fast oftast är dom röda
De kan vara bra på att skörda
Det kan vara lite jobbigt att skaffa en traktor i en avvikande färg
Du känner dig utanför gemenskapen
å väljer att stå hemma vid veakapen
Osäkerheten på dig tär
Vad ska de andra kärarna säga om det här?
En dag du ändå inte har något val
Trots att du lider av väldiga samvetskval
Men du måste ändå traktorn ta
Ty det är loadans ida!
När du med viss tveksamhet på parkeringen rullar in
Hoppas du att traktorn din
Ska succé göra
Och ej ditt rykte förstöra
Det bla dönande jubel
Aldrig hade de sett nått så grant
Så fin i kant
En sådan ville alla ha
Tänk om någon den skulle ta!
Så du måste nog låsa
Din fina Massey Ferguson 135:a,
som är rosa!

//Må gott i jul kära öbor!
Bolmsö Sockenblad nr 283 Utgivare: Bolmsö sockenråd

.

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

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
Ett stort TACK till alla som under 2011 har betalat in gåvor till sockenrådet för att finansiera tryckningen av detta blad!
Vi vill gärna även i fortsättningen kunna trycka och dela ut detta blad
till alla bolmsöbor, men för att kunna göra detta är vi helt beroende av
ekonomiska bidrag. Vi hoppas därför att så många som möjligt även
nästa år vill vara med och ge en frivillig prenumerationsavgift på 100
kr/år (Bankgiro 5850-5959).
Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det
gratis på www.bolmso.se. Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje
månad, anmäl detta till webmaster@bolmso.se

Bolmsö Sockenråd
Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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Bolmsö Församling

Gudstjänster
3 dec
4 dec
10 dec
11 dec
24 dec

25 dec
26 dec

kl 14.30 Dopgudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
kl 14.00 Familjegudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Berga barnkör. Utdelning av barnens bibel
kl 14.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
kl 09.30 Gutstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
kl 14.00 Julbön, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Efter gudstjänsten tänder vi utegranen och
dricker glögg
kl 07.00 Julotta, Fyhrlund, Kören, Bolmsö kyrka
kl 11.00 Mässa, Fyhrlund, sammanlyst till Tannåker

Övrigt
1 dec

kl 18.00

6 dec

kl 14.00

Församlingskväll, Bibelsamtal,
CD med Seth Erlandsson, Bolmsö
församlingshem
Daglediga, Bolmsö församlingshem
Sång och musik med Bengt Birgersson

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

Välkomna!

tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se
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Bokbussen kommer!
torsdag 8/12
Tjust
Stapeled
Skogshäll

15.30-15.45
16.20-16.35
16.40-16.55

Till Bolmsö skola den 5/12 kl. 9.00-10.20

BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING
Program december 2011
Fre+Lör 2-3/12 SUNNERBOTRÄFFEN Åbyhallen Lagan
Tisdag 6/12

Luftgevär träning kl. 18.00 Skolan Stefan + Kent

Tisdag 13/12 Avslutning (Ej skytte) kl. 18.00 Skolan

Dansshow i Sjöviken fre 2/12 18:30
Under hösten har Fanny Johansson
och Rebecka Ericsson haft dansskola
för 5-8 åringar och nu ska vi få se vad
de lärt sig.
Utöver dans blir det sång av
Lina Gustafsson och Elin Fyhrlund.
Sedan serveras kaffe/te/saft med bulle
och kaka för 40 kr för alla över 12 år.
Barn får gratis fika.

Se även www.bolmso.se/skytte

Rödakorsmånadsmöte i december.
Måndagen den 5 december i Sjöviken
klockan 19 00 -21 00.
Ingen kopp och inget dopp.
Höstinsamlingen inbringade 9 220
kronor och går till Ett medmänskligare Sverige. Tack .
(Glöm inte julmarknaden i Tannåker den
3 december, och auktion med Luciatåg den 11 december i
Sjöviken varmt välkomna.)
Styrelsen/K.S.

Filmer från föreställningarna
Julklappstips!!! Filmerna ”Det osar katt!” för 120:- och
”Sanningen om Gudrun” för 100:- finns att köpa på dansshowen eller
hos Irene Olofsson i Hov (070-6791113) eller
Magnus Elisson på Granholmsvägen (070-2704571).
Det finns snart även en film från ”Han kom med tåget” men i skrivande stund vet vi inte när den blir klar. Man kan teckna sig för ett exemplar hos Irene eller Magnus.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
10 Dec kl. 18,00

Luciafest med auktion Scouterna och Linda
Andersson Servering

18 Dec kl. 10,00

``Inför julen`` Linda Andersson, Julsånger Servering

26 annandag jul kl. 15,00 Missionsgudstjänst i Dannäs Missionshus
14

Medlemskap Bg: 5861-4868
Vuxna: 100:- Barn/ungdomar: 50:(7-20 år)
http://bolmso.se/
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Lucia&Auktion
Lördagen den 10 december kl. 18.00 är det
traditionell Luciafest i Jonsboda missionshus
med våra scouter.
Vi kommer ha en auktion
till förmån för vår scoutverksamhet, med
Lars Kårhammer från Hånger som auktionsropare.
Det blir även servering och lotterier.
Linda Andersson, pastor i Jonsboda missionsförsamling,
medverkar också.
Stöd gärna vår verksamhet genom att lämna ett bidrag till
auktionen.
Alla är varmt välkomna!
Jonsboda SMU.

Hästar säljes:

God Jul och Gott Nytt År
Bolmsö Hembygdsförening önskar Sockenbladets läsare en härlig
God Jul och Gott Nytt År.
Tack för alla insatser för Bolmsö Hembygdsförening under året. Vi har
haft mycket aktiviteter och det fungerar tack vare det stora
engagemang som finns.
Särskilt tack till er som haft möjlighet att engagera er i föreningen
verksamhet detta år, utan ert ideella arbete så hade föreningen haft
problem med sin verksamhet.

1:årig Paintkorsning
1:årig Travare
8:årig Paintkorsning, inkörd och riden
Klockaregården 911 84, 070-226 86 80

Under 2011 har Hembygdsföreningens styrelse haft mycket
funderingar kring vår arkivsituation. Styrelsen föreslår samarbete med
Bygdegårdsföreningen i de fall Bygdegårdens byggs ut så att det där
då kan göras plats för arkiv. Vi har också tittat på om vi kan ha någon
mer byggnad i hembygdsparken för våra samlingar. Mer om detta
kommer på årsmötet 2012.
Vi hoppas att vi kan få samma hjälp och engagemang även under kommande år. Med detta önskar vi er alla en fröjdefull jul.
Styrelsen för Bolmsö Hembygdsförening
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TYCK TILL!

Sid 2

Varför ska vi ha affären kvar?

Julmarknad i Tannåker
Lördagen den 3 Dec. Kl. 13.30-16.30

Mina tankar om lanthandeln.
Var på ett möte i lördags om affären.
Det var många där som ville ha affären kvar, men den stående
frågan var, finns det någon som kan driva den vidare och kan vi
bli fler som handlar där. Det undrar jag också. Vad blir
konsekvenserna om vi inte har någon?
Många kanske tycker att det går lika bra att handla i stan, men
om man tänker lite längre, så har det stor betydelse för oss.
Bensinmacken hänger löst, då den försvinner, ska vi åka längre
för att få bensin till gräsklipparen och till båten, om du ska sälja
ditt hus så kanske det blir svårare. Den största konsekvensen
är om vi inte får hit barnfamiljer, då är skolan i fara. Ska vi då bli
en turistbygd?
Om vi vill ha lanthandel, så måste vi vara mer lojala. Men det
kräver att alla måste handla minst 20 procent och resten kan
man då handla i stan. Vill vi det. Jag vill.
Susanne Ingemarsson ,en liten människa som saknar affären.
JULGYMPA!
Alla ni som är intresserade av att prova eller fortsätta med
gymnastiken har möjlighet att få göra det.
Vi träffas i Bolmsöskolans gymnastiksal följande onsdagar:
den 21 december kl.19.00
den 28 december kl. 19.00
den 4 januari kl. 19.00
Ledare: Charlott Cederqvist och Kristina Bolmblad Johnsson

Då är det åter dags för julmarknad i Tannåkers församlingshem. Försäljning av hantverk, bröd. marmelad, honung, fisk,
blommor, och julsaker av olika slag.
Du kan även njuta av glögg och varmkorv eller ta en fika
med kaffe och hembakat. Under tiden kan Ni titta på ett
bildspel, med bilder från bygden.
När Ni tröttnat på inomhusaktiviteter kan Ni ta en åktur med
Mikaels hästskjuts.
Vi tror att det blir en gemytlig eftermiddag med värme och
gemenskap.

Advents och julkonsert i Tannåkers kyrka
kl. 17.00.
Kör och församling sjunger tillsammans de vackra advents
och julsångerna.

VARMT VÄLKOMNA!
Tannåkers kyrkoråd.

Kostnad 20:-/gång
VÄLKOMNA!
12
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TYCK TILL!

Bolmsö församling

1 december kl. 18.00
Församlingskväll Bibelsamtal, CD med Seth
Erlandsson, Bolmsö församlingshem
Sön 4 dec kl 17 Bibelstudium och bön i
Ulla-Britts Källare i Bollstad

Äntligen blir det som förr igen!
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskret anordnar auktion och luciatåg
med barn och ungdomar från området.
Söndagen den 11 dec kl 14
är du välkommen till
Sjöviken
för att vara med och återuppliva denna tilldragelse.
Program
Luciatåg
Kaffe med lussekatt och pepparkaka
Lottförsäljning
Auktion
Din närvaro är den största gåvan du kan ge oss,
men naturligtvis tar vi emot gåvor av alla de slag.
Välkomna!
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
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Hej alla Skällandsöbor!
Nu är det snart dags för nyårsfirande och många brukar då vilja smälla av
raketer. Jag vill även detta år vädja till alla i Skällandsö som tänker skjuta
raketer att endast göra detta vid tolvslaget på nyårsnatten, samt att alla
eventuella raketer riktas BORT FRÅN MITT STALL. Hästarna blir väldigt stressade och oroliga av raketernas tjut och smällande så det hade underlättat
jättemycket om min vädjan uppmärksammas. Tack på förhand!

/ Marie & hästarna i stallet på Norregård

Reflektioner och uppmaning
efter möte i Tannåker 13 november rörande vår affär
Bengt och Helle Söderberg informerade om dagens situation och om de problem och möjligheter som finns att driva verksamheten vidare i framtiden.
Många uppslag finns och jag personligen anser att om vi får någon/några
att ta ett kreativt grepp om verksamheten så finns hopp om att vi kan få ha
kvar en affär. För alla boende på Bolmsö och i Tannåker är det viktigt - annars kommer vi in i en negativ spiral. Det kan sänka värdet på fastigheterna ,
negativt påverka möjligheterna att behålla Bolmsöskolan, mm.
Därför hoppas jag att alla vill föra nedanstående budskap vidare:

En entreprenör sökas som vill driva affären i Tannåker! Det finns stora
potentiella möjligheter för rätt(a) person(er). I affären finns ett café
som kan utvecklas till lunch/catering verksamhet. Det finns inga matställen på Bolmsö /Tannåker vintertid - även sommartid (då kundkretsen tredubblas) är konkurrensen minimal. Sprid detta budskap i din
umgängeskrets!
Med vänlig hälsning
Birgit Nyberg
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Bygdegårdsåret 2011 på Bolmsö
Redan december månad och ännu ett år är snart till ända. Bolmsö
Bygdegårdsförening riktar ett stort och varmt tack till alla ni som
under året hjälpt till och deltaget i den verksamhet som sker i Sjöviken
och allt som måste göras för att vi kan ha igång bygdegården.
Det händer mycket och det är mycket arbete som skall göras, men
samtidigt roligt arbete och uppskattat. Tack igen till alla engagerade
och medverkande.
Under 2011 har styrelsen haft flera möten där planer diskuterats gällande tillbyggnad och ombyggnad av lokalen. Vi har flera andra föreningar som också vill att bygdegården byggs till så de kan hyra lokaler
där.
Vi är inte helt klara på alla kostnader men skall vi kunna vara med
bland Boverkets ansökningar 2012 måste ansökan vara inskickad till
Lucia.
Vid årsmötet i våras sades att styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte innan ansökan görs.
Söndagen den 4 december kl 15.00 är ni välkomna till Bolmsö
Bygdegård Sjöviken för att ta del av de planer som finns och så skall
det bestämmas om ansökan till Boverket, vi serverar våfflor till kaffet.
God Jul och Gott Nytt År till er alla
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Programblad Bolmsö - Tannåker december 2011
Tor 1
Fre 2
Lor 3
Sön 4

Mån 5
Tis 6
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön

Mån
Tis
Ons
Tor
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18.00 Församlingskväll, Bibelsamtal, CD med Seth
Erlandsson, Bolmsö församlingshem
Sunnerboträffen, Bolmsö skytteförening
18.30 Dansshow i Sjöviken
13.30 Julmarknad, Tannåkers församlingshem
17.00 Advents och julkonsert, Tannåkers kyrka
14.30 Dopgudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
14.00 Familjegudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Berga barnkör. Utdelning av barnens bibel
17.00 Bibelstudium, Ulla-Britts källare, Bollsta
19.00 Grabbgympa
19.00 Rödakorsmöte, Sjöviken
19.30 Aerobic
14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem, Sång och
musik med Bengt Birgersson
18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola
19.30 Pilates
.

7
8
9
10 14.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
18.00 Luciafest med auktion, Jonsboda missionshus
11 09.30 Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
11.00 Mässa, Gustafsson, Tannåkers kyrka
14.00 Auktion och luciatåg, Sjöviken
19.00 Grabbgympa
12 19.30 Aerobic
13 18.00 Avslutning (ej skytte) Bolmsö skytteförening,
Bolmsö skola
14 19.00 Avslutning för samtliga gymnastikgrupper i
Bolmsö skolas matsal
15 12.00 Manusstopp Sockenbladet Januari

Programblad Bolmsö - Tannåker december 2011
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör

16
17
18 10.00 “Inför julen” Julsånger, Jonsboda missionshus
19
20
21 19.00 Julgympa, Bolmsö skola
22
23
24 14.00 Julbön, Fyhrlund, Bolmsö kyrka. Efter
gudstjänsten tänder vi utegranen och dricker
glögg.
25 05.00 Julotta, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
07.00 Julotta, Fyhrlund, Kören, Bolmsö kyrka
26 11.00 Mässa. Fyhrlund, sammanlyst till Tannåker
15.00 Missionsgudstjänst , Dannäs missionshus
27
28 19.00 Julgympa, Bolmsö skola
29
30
31
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