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NÄSTA MANUSSTOPP
15 oktober 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!
Tryckt av

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

En riktigt God Jul
önskar vi i

Bolmsö Sockenråd
Bolmsö Sockenblad nr 295 Utgivare: Bolmsö sockenråd

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 församling

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Ett stort TACK till alla som under 2012 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

Gudstjänster
2 dec
8 dec

kl 09.30
kl 17.00

15 dec
16 dec
23 dec
24 dec
25 dec
26 dec
30 dec

kl 12.00
kl 09.30
kl 11.00
kl 14.00
kl 05.00
kl 11.00
kl 14.00

Övrigt
11 dec

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. Kyrkokören.
Advents- och julkonsert, Tannåkers kyrka.
Fyhrlund.
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Mässa, Vittaryds kyrka, Eklund.
Julbön, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Julotta, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.

kl 14.00
Daglediga, Bolmsö församlingshem, Julgröt,
underhållning Olle Heverius.

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

Välkomna!

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Bolmsö Sockenråd
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E-post: manus@bolmso.se
19

Lördagen den 1/12,
bjuder vi på kaffe, saft,
glögg med diverse tilltugg.
18

Beställningsstopp tisdag
kl 12.00, hämtning fredag
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Kommunträff
Den 6 nov var Mattias och Susanne på kommunträff i Ljungby.
Anette Olsson informerade om sitt arbete som landsbygdsutvecklare.
Det var ett 40 tal representanter från olika utvecklingsgrupper i kommunen.
Programpunkt: Vatten och avloppsplan: Eskil Svensson och Carina Axelsson informerade om kommunens VA plan.
Det är en ny plan som är på gång om vatten och avloppsfrågan. Det
gäller att upprätthålla en hållbar utveckling av försörjningen i kommunen. Det ska göras i 3 delar som beskriver nuläget, riktlinjer för
kommunens vatten och avlopp samt en plan vad kommunen ska göra
Tre geografiska delar: områden med kommunalt verksamhetsområde, område som kommer att byggas ut och områden som har enskilda
avlopp. Om intresse finns kan vi bjuda in Carina Axelsson för att diskutera VA-frågor.
Programpunkt: Brottsförebyggande arbete på landsbygden.
Polisen Våge Lundgren och Susan de Freitas som jobbar med grannsamverkan informerade.
Våge berättade om brottsstatistik på landsbygden. Antalet brott har
inte ökat på landsbygden jämfört med tätorterna, men brotten har förändrats. Idag är det mindre i fritidshus men mer i uthusen. Totalt sett
har villainbrotten ökat både i tätorterna och på landsbygden. Tips
som kan motverka inbrotten är att ha säker förvaring av motorsågar,
röjsågar och fyrhjulingar. Sätt dem inte i uthusen, ladugårdar eller
vedbodar som står olåsta. Ring polisen även om du tycker att det är
svårt att komma fram. Ha belysning utomhus när det är mörkt, underlätta inte för tjuven att kunna se in i husen, du kan inte se ut när
det är mörkt, men tjuven ser dej genom fönstret.
Funderar ni på att bilda Grannsamverkan kan ni kontakta Susan de
Freitas, så kan hon hjälpa er att få till stånd ett möte för er.
Ni kan läsa mer om kommunträffen på Ljungby kommuns hemsida.
Bolmsö Sockenråd gm Susanne Ingemarsson
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Julklappstips
Nu finns det sex häften med sammanställning
av By och Torpvandringarna som varit på
Bolmsö ö de senaste åren.
De är fördelade på följande rotar enligt
husförhörsboken:
Tjust, Husaby, Bollstad, Hov, Möcklagård och
Kyrkroten
Varje del kostar 100:- och kan köpas hos Solveig Carlsson, Håringe,
tel 0272-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Ni som varit med på årets By och Torpvandringar kan också hämta ert
fria exemplar av Kyrkroten hos Solveig.
Vi har även exemplar kvar av boken ”Bolmsö - Smålands största ö”,
den kostar 180:- och finns hos Kenneth Pettersson och
Solveig Carlsson.
Bolmsö Hembygdsförening
THAIMASSAGE ERBJUDS
ÖPPETTIDER:
MÅNDAG TILL FREDAG 17,00 - 19,30
LÖRDAG OCH SÖNDAG 10,00 - 16,00
DU KAN OCKSÅ FÅ PRESENTKORT PÅ THAIMASSAGE ELLER VARFÖR INTE
GE BORT 1 TIMMES THAIMASSAGE TILL NÅGON DU TYCKER OM SOM EN
JULKLAPP.
1 TIMME KOSTAR ENDAST 300 KR, THAIMASSAGEN UTFÖRS AV NONG
SOM ÄR UTBILDAD THAIMASSÖR.
RING 0720308045 FÖR TIDSBESTÄLLNING ELLER INFORMATION
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2012
Fredag - lördag
30/11-1/12

SUNNERBOTRÄFFEN, Åbyhallen Lagan

Tisdag

4/12

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Tisdag

11/12

Avslutning (ej skytte) kl. 18.00

Bolmsö skola

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

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Lör 1 dec kl.9.00
Sön 2 dec kl.17.00
Sön 9 dec kl.16.00
Lör 15 dec kl.18.00

Mansfrukost i Tannåkers bygdegård. Marcus
Olsson krogpastor från Göteborg.
Gudstjänst, Linda Andersson, Sång:Barngrupp
Kristina Filipsdotter visar bilder och berättar
från Salta i Argentina
OBS! Dannäs Missionshus.
SMU:s Luciafirande med efterföljande auktion.
Alla är varmt välkomna.

Tannåkers Pingstkyrka

Information
Tyvärr kommer Tannåker sockenråd att vara vilande under 2013. En
konsekvens av detta är att Tannåker sockenblad inte utkommer under
året.
Protokollet från årsmötet 11 november kommer när det är bevittnat att
läggas ut på Tannåker sockenråds hemsida (www.tannaker.org). De
som önskar att få protokollet via e-post meddelar sin adress till
Christer Ingsäter (kvarnen@netatonce.net).
Fortsatt information om "Grönt boende" - bland annat resultatet av
programsamrådet rörande del av Tannåker 2:14 - kommer att
publiceras i Bolmsö sockenblad som finns på Bolmsös hemsida
www.bolmso.se
Tannåker sockenråd
Bolmsö Sockenråd vill rikta ett stort TACK till Tannåkers Sockenråd
för ert hårda arbete och engagemang för landsbygden, nu när det kommer att bli vilande.
Vi ser med vemod på att inte kunna lyfta gemensamma frågor, såsom
sockenbladen som vi gjort gemensamt.
Vi hoppas och tror att det bara är tillfälligt och att vi ses snart igen.
Bolmsö Sockenråd

Sön 2 dec kl 18 Kjell Ström
Sön 30 dec kl 16 Julfest för stora och små

Husaby Byajulgran

En fin advents- och jultid önskas er alla!

Lördagen 1 december kl 9.00 så samlas vi hos Bengt
i Lida
för uppsättning av julgranen.

Välkomna!

Julgranskommitten
16
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Promenader Höst och Vinter 2012
Vi träffas vid skolan tisdagar klockan 14 00.
Promenader kan förläggas på några andra platser
efter önskemål.
Väl mött!
Kajsa S.

Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
Hälsar dig välkommen till månadsmöte 3 december
kl 19.00 i Tannåkers församlingshem.
Du behöver ej ha med kopp och dopp!

Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
Obs! Vi tränar till lucia 3 dec i Sjöviken kl 17.30-18.30.

Kom och var med oss!
Alla som vill stödja oss i vårt arbete
Den 8 dec från kl 14.00 säljer vi lotter vid vårt bord på
julmarknaden i Tannåkers församlingshem. Gåvor av alla slag
mottages tacksamt!
Den 16 dec kl 14.00 är det luciatåg, lottförsäljning och
auktion i Sjöviken Bolmsö. Ta gärna med en stor eller liten gåva!
Välkomna!
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
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Tack alla dansare, sångare,
musiker & fixare!
Det blev riktigt trångt och mysigt i
Sjöviken på kulturkvällen med
dans, sång, musik,
stipendieutdelning och film.
Vilka resurser vi har! Tack alla!

Julklappstips!
Nu är den äntligen klar! Vi har färdigställt filmen från teatern ”Han
kom med tåget” som är amatörinspelningar redigerad av proffset Rolf
Lideberg. Priset är 100:- och den säljs i affären i Tannåker från och
med december.

Öppna styrelsemöten
I kulturföreningen har vi öppna styrelsemöten så alla medlemmar kan
vara delaktiga. Vi träffas i affärens café torsd 6/12 kl 18. Var med när
nya planer smids.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
/Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Magnus Elisson, Rosalina Gauffin, Solveig Carlsson &
Thina Björnlund

Chokladknäck
1 dl vispgrädde
1 dl ljus sirap
1 dl socker
0,5 krm bakpulver
50 g choklad, ljus eller mörk - välj det du gillar bäst
Koka upp grädde, socker och sirap i en kastrull och låt sjuda i ca 15 min.
Gör ett kulprov eller kontrollera med termometer att temperaturen är 120
-125°. Rör ned bakpulvret i kastrullen och låt stå någon minut. Bryt
chokladen i mindre bitar och rör ned den i smeten. Fortsätt röra tills
chokladen smält helt. Häll upp smeten i knäckformar och låt svalna.
15

Bokbussen kommer!

onsdag 28/11

torsdag 20/12

Skällandsö
Flahult

15.25 - 15.40
16.45 - 17.05

torsdag 6/12
Hölminge
Stapeled
Skogshäll

15.05 - 15.25
15.50 - 16.05
16.40 - 16.55

Färle
Bolmsö fsk.
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

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

Till Bolmsö skola tisdag den 4/12 samt den 18/12 kl. 10.15-11.20

Tannåker-Bolmsö gymnastikförening har

JULAVSLUTNING för samtliga grupper
onsdagen den 19 december kl. 19.00
i Bolmsöskolans matsal.
VÄLKOMNA!
Du anmäler dig på något
av våra gympapass.
OBS! Sista Pilatespasset är flyttat till torsdagen
den 13/12

Tannåker-Bolmsö gymnastikförening

14
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TYCK TILL!
Tannåkers Lanthandel
Vilken tur för oss att vi har Tannåkers Lanthandel.
Man slipper långa köer i stan.
Saknar man något i sortimentet är det bara att säga till Lotte och Gert.
Nästa gång man kommer in i affären så finns det där på hyllan, det kallar jag
service.
Man slipper köa på Systembolaget, det är bara att beställa sina varor i
Tannåker så kan man hämta varorna där några dagar senare, ett tips nu
inför julen när glöggen och julölen ska inhandlas.
Jag gillar att handla ekologiskt och närproducerat, det kan jag göra i
Tannåker.
Grönsaker och rotfrukter från Skällandsö, potatis från Lagan, ägg från
Toftanäs och kött från Kent i Södra Ljunga. Hemstickade raggsockor från
Bolmsö.
Kanske har jag glömt något.
Vi har ett livligt föreningsliv på Bolmsö och i Tannåker och då går det ju
utmärkt att beställa fikat från Tannåker.
Och sist men inte minst så träffar man alltid på någon trevlig bybo att växla
några ord med.

Hej alla Skällandsöbor!
Nu är det snart dags för nyårsfirande och många brukar då vilja
smälla av raketer. Vi 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 STALLET
Hästarna blir väldigt stressade och oroliga av raketernas tjut och
smällande så det hade underlättat jättemycket om vår vädjan uppmärksammas. Tack på förhand!
/ Marie, Anette, Lina & hästarna i stallet på Norregård
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JULGYMPA

Vi träffas i Bolmsöskolans gymnastiksal kl. 19.00
Den 27 december och den 3 januari. (torsdagar)
Konstnad: 20 kr /gång

VÄLKOMNA!
Tannåker- och Bolmsö gymnastikförening
OBS! Vårterminen börjar den 6 jan kl

19.00 med Grabbgympa,
7 jan kl 19.30 Zumba-Aerobics och 9 jan kl 19.30 Pilates.

Lucia&Auktion

Ja, vilken fin service vi får på landet.
Tack till Lotte och Gert med personal.

Vill du också ”tycka till”??

Håll dig i form och kom med på vår

Maila till manus@bolmso.se

Lördagen den 15 december kl 18.00 är det Luciafest i Jonsboda
missionshus med medverkan av våra scouter. Vi kommer ha en
auktion till förmån för vår scoutverksamhet med Lars Kårhammer
från Hånger som auktionsropare.
Linda Andersson, pastor i Jonsboda
missionsförsamling, medverkar.
Stöd gärna vår verksamhet genom att lämna
ett bidrag till denna.
Det blir även servering och lotterier.
Alla är varmt välkomna!
SMU i Jonsboda
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Skolfoto
Till våren planerar Bolmsö Hembygdförening en utställning av
skolfoto från skolorna i trakten. Vi ber därför er som har skolfoto att
kontakta oss så vi kan få en förteckning över vilka skolfoto som finns,
vi kommer sedan att kontakta er för att låna dem. Men just nu vill vi
bara få informationen och skapa oss en förteckning.

Alla barn och ungdomar! Se hit!
Vill ni vara med i luciatåget i Sjöviken, Bolmsö,
söndagen den 16 dec kl 14.00?
Övning måndagen den 3 dec kl 17.30-18.30 i Sjöviken.

Det gäller skolorna på Bolmsö ö (Bolmsö kyrkskola, Husaby skola och
Bolmsö nuvarande skola), Björkhultets skola på Bolmsö Västerland
och skolan i Tannåker.

Kom ihåg att i år får ni sällskap av Kajsa, Ulla,
Susanne, Marianne, Karin, Anna-Lena m fl som är
tärnor, stjärngossar och tomtar.

Kontakta Eva Johansson, kyrkbyn tel 0372-910 28 eller
Britta Kristiansson, Hov, tel 0372-910 50

Välkomna!
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets

Om ni inte redan gjort det, så skriv ner vilka det är på skolkortet och
vilket år det är taget. Låt denna information sparas ihop med
skolkortet.

Tack till alla barn som har varit med i Bolmsö

Detsamma gäller alla foto i albumen, ta er tid i vinter och skriv in på
varje albumblad vilka det är på foto, när det är taget mm. Tiden går
snabbt och man glömmer så lätt… Ett foto med information är värt så
mycket mer.

Dansskola under hösten 2012! Ni är amazing! Det har
varit grymt kul att dansa tillsammans med er.
Ni var otroligt duktiga på uppvisningen i Sjöviken den
17 november, det var kul att se!
Fanny Johansson och Linnea Elisson

Bolmsö Hembygdsförening
Småviltjakt sökes
i Tannåker/Bolmsö med omnejd.
Svar till Magnus.
0372/93089 eller 0730 312470

Tack!
Tack till alla som lade en gåva i sparbössorna till
Röda korset. Hela 9573 kr blev resultatet.
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
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Snöbollar
Snabbt och smaskigt julgodis!
200 g vit choklad
2 1/2 dl kokosflingor
1 1/2 msk färskpressad citronjuice
Smält chokladen över vattenbad eller i mikron. Rör i 2 dl kokosflingor
och citronjuice. Låt smeten svalna något. Forma kulor och rulla i
resterande kokosflingor.
9

Programblad Bolmsö - Tannåker december 2012
30
Fre nov
Lör 1 dec

Sön 2

Mån 3

Tis

4

Ons 5
Tors 6
Lör 8
Sön 9

Mån 10
Tis 11
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SUNNERBOTRÄFFEN Åbyhallen Lagan
SUNNERBOTRÄFFEN Åbyhallen Lagan
09.00 Husaby Byajulgran
09.00 Mansfrukost i Tannåkers bygdegård
09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. Kyrkokören.
11.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fall
17.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus
18.00 Kjell Ström, Tannåkers Pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
19.30 Aerobic
17.30 Övning inför Luciafirandet, Sjöviken
19.00 Månadsmöte, Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets,
Tannåkers församlingshem
14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevär träning, Skolan
19.30 Pilates
18.00 Styrelsemöte kulturföreningen, Tannåkers affär
13.30 Julmarknad i Tannåkers församlingshem
17.00 Advents- och julkonsert, Tannåkers kyrka. Fyhrlund.
16.00 Kristina Filipsdotter visar bilder, Dannäs missionshus
19.00 Grabbgympa
19.30 Aerobic
14.00 Promenad, start vid skolan
Daglediga, Bolmsö församlingshem, Julgröt, under14.00 hållning av Olle Heverius
18.00 Luftgevär - Avslutning (ej skytte), Skolan

Programblad Bolmsö - Tannåker december 2012
Tors 13
Lör 15

Lör 15
Sön 16

Mån 17
Tis 18
Ons 19
Sön 23
Mån 24
Tis 25
Tis
Ons
Tors
Sön

25
26
27
30

Tors 3 jan

19.30 Pilates (Obs! flyttad till torsdag)
12.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
Julmarknad i Dannäs
18.00 Luciafest och auktion i Jonsboda missionshus
Manusstopp Sockenblad december
09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
14.00 Rödakorsauktion med luciatåg i Sjöviken, Bolmsö
19.00 Grabbgympa
Julmarknad i Dannäs
19.30 Aerobic
14.00 Promenad, start vid skolan
Gympaavslutning för samtliga grupper i Bolmsö
19.00 skolas matsal
11.00 Mässa, Vittaryds kyrka, Eklund.
14.00
05.00
07.00
14.00
11.00
19.00
14.00
16.00

Julbön, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Julotta, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Julotta, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. Kyrkokören.
Promenad, start vid skolan
Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Julgympa
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Julfest för stora och små, Tannåkers Pingstkyrka

19.00 Julgympa
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