Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

http://www.bolmso.se

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 319 decemBER 2014
Bolmsö Sockenråd önskar er alla en riktigt
god jul!

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

Ta det lugnt med julmaten och umgås med
era nära och kära.
Hoppas vi får en fin vit jul.
Inte en massa snö kanske,men
så att det lyser upp allt det
mörka som vi har nu.

NÄSTA MANUSSTOPP
15 december kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se

Med julblommor och kanske
en liten klapp av familjen.

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Men innan julen kommer ju
Lucia med lussebröd.
Det är en mysig tid med lite
julbak och fixande och trixande innan vi får vila ut till jul.
Tänk på att inte stressa,det blir nog jul i alla fall!
God jul alla!
Susanne i Lund

Bolmsö Sockenblad nr 319 Utgivare: Bolmsö sockenråd

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

December i Bolmsö och Tannåkers församlingar
tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
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
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17.00 Advents- och julkonsert, Tannåkers kyrka, Kyrkokören

med solister och musiker. Fyhrlund.
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11.00 Mässa, Vittaryds kyrka, Fyhrlund.
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14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem, Kånnakören

”Ett synnerligen blandat program”.
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11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.

tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

18

19.00 Julkonsert, John-Martin Bengtsson och körer från

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

21

Riktnumret till samtliga är 0372

21

11.00 Mässa, Berga kyrka, Eklund.

24

14.00 Julbön, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
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5.00 Julotta, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
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7.00 Julotta, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
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11.00 Mässa, Dörarps kyrka, JÅ Carlsson.

28

14.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Ett stort TACK till alla som under 2014 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).
Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till
manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

6 13.30-16.30 Julmarknad, Tannåkers församlingshem.

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
2

pastoratet.
9.30 Gudstjänst, Vittaryds kyrka, Eklund.

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

John-Martin Bengtsson
är tillbaka efter succén i Vittaryd i somras!
John-Martin har medverkat i ett 15-tal musikaler
så som HAIR, Evita, Kiss me Kate, La Cage aux
Folles, Compagniet, Cabaret, West Side Story,
London the Musical och Copacabana.
Missa inte denna stämningsfulla julkonsert
tillsammans med Bolmsö/Tannåker och Vittaryd/
Dörarps kyrkokörer! Fri entré. Varmt
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Sönd. 7

10.00

Gudstjänst, predikan Mark Munro

Lörd. 13

18.00

Lucia och Auktion Lars Kårhammer svingar klubban och
scouterna medverka.

Fred. 26

11.00

Kretsgudstjänst i Hånger Missionskyrka.
Göran Holmberg pratar om mission.
Lina, Rebecka och Belinda ska sjunga. Obs! Tid och
plats.

Sönd. 28 16.00

Café på Åsarna, Sång. Lina, Rebecka och Belinda m.fl.
Barnruta.

Alla hjärtligt välkomna till dessa Gudstjänster

Tannåkers Pingstkyrka
söndag 14

16.00

Församlingsmöte hos Ulla-Britt

söndag 28

16.00

”Julfest för alla” i Åsarna tillsammans med Jonsboda
missionsförsamling. Barnstund, kaffeservering

Ingen tur i december
Tannåker/affär
Skällandsö
Flahult
Torsdag 4/12
Hölminge

14.35 - 14.50

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Torsdag 18/12
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp

14.40 -14.55
15.00 -15.30
15.45 - 16.00
16.35 -16.50
16.55 - 17.10

Österås

17.15 - 17.30

Till Bolmsö skola tisdag den 2/12 och 16/12 kl. 10.15-11.20
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1 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Vi bjuder på gröt med tillbehör, så lämna kopp och dopp hemma
Vi planerar för julmarknaden i Tannåker den 6 december
Nästa månadsmöte är den 2 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Då tar du med kopp och dopp igen och vi brygger kaffe samt planerar
vårt årsmöte som är den 2 mars i Tannåkers församlingshem

Julmarknad i Tannåker 6 december
Vi tar tacksamt emot lotterivinster till vårt lotteri samt hembakat, syltat
och saftat som vi säljer.
NYTT FÖR I ÅR Vi hoppas kunna sälja ett lotteri med vinster för
barnen, så skänk gärna något till detta!
Viktigast är dock att du gör ett besök i vårt
lottstånd och vid vårt försäljningsbord.
Alla varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

Tage Danielsson - inställt
I förra sockenbladet skrev vi om föreställningen ”Helt enkelt” och att den
skulle komma till Bolmsö Bygdegård den 6 december, dock har denna
föreställning blivit inställd redan innan premiären.
Dock vill vi ändå göra något roligt denna kväll så se annan annons i
Sockenbladet
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Bolmsö Bygdegårdsförening

Beslut om Fiberförening på Bolmsö.
Den 28/10 samlades ca 80 personer i Sjöviken och beslöt enhälligt att
bilda en förening för planerande av ett fibernät på Bolmsö.
Ca 240 fastighetsägare hade skriftligt anmält sitt intresse för att få
anslutning till fiber. En interimsstyrelse valdes för att förbereda det
formella bildandet av en fiberförening.

Utdrag ur mötesprotokollet: (Paragraferna 8-10.)
§ 8 Val av ordförande
Beslutsmötet beslutade att välja Jan Stark till ordförande.
§ 9 Val av övriga ledamöter, 5 personer
Beslutsmötet beslutade att välja följande ledamöter
Henry Tidstrand, Claes Gauffin, Lars Andersson,
Carina Bolmblad och Joachim Gustafsson.
§ 10 Val av valberedning, 3 personer
Beslutsmötet beslutade att välja följande att ingå i
valberedningen
Wenche Stålenbring, Lars-Uno Åkesson och
Stig Jannesson som också är sammankallande.
Protokollet i sin helhet kan läsas på "www.bolmso.se/fiber” Där finns
redan en hel del information och det kommer att löpande läggas ut
information om det fortsatta arbetet.
Boka redan nu in tisdagen den 27 januari 2015 i Sjöviken.
Målsättningen är att föreningen då formellt skall bildas och då
kommer också många andra viktiga beslut att tas.
Interimsstyrelsen

Film- och pizzakväll på jullovet!
Under jullovet, måndagen den 29/12 kommer vi att anordna en film
och Pizzakväll för ungdomar.
Vi träffas i bygdegården klockan 18:30 för att tillsammans baka våra
pizzor, och efter vi ätit tittar vi på film.
Målgruppen för Filmkvällen ungdomar över 12 år och valet av film
kommer att göras därefter. De som är under 12 år är givetvis också
välkomna, då i målsmans sällskap.
Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30
Välkomna! / Bolmsö Bygdegårdsförening

Julbuffé och
paketauktion!
Lördagen den 6:e december kommer vi att anordna en julfest
i Bolmsö Bygdegård. Vi börjar klockan 19 med
en julbuffé och musikunderhållning.
Måltidsdryck ingår, övrig dryck medtages.
Efter maten anordnar vi en paketauktion, och
kanske kommer tomten lite för tidigt?
Priser:
Julbuffén kostar 100 kr/person, och man tar också med sig
ett paket per person till paketauktionen, värde ca. 50 kr.

Buffén betalar man på plats i bygdegården, paket köper man själv.
4
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Tyck till!!
En hel sida för dig:
På årsmötet med Bolmsö sockenråd kom det fram önskemål om en
insändarsida i sockenbladet.
Varsågoda! Här är sidan och det är du, läsare, som ska fylla den. Sidan blir
vad du gör den till.
Så fatta nu pennan och ge uttryck för din glädje eller ditt missnöje. Tacka din
granne för hjälpen eller ge beröm till någon som gjort något bra.

En sida där du kan tala om vad du tycker: Fler borde ta tillfället att
dricka elvakaffe i vårt café på lördagar. Även om du är först där så kommer
det strax fler om du börjat fika. Ett trevligt och spännande sätt att träffa folk

En sida där du kan tacka någon:
Tack alla ni som utan ersättning delar ut sockenbladet i våra
postlådor. Ni är guld värda! / Läsare
Tack Tannåkers sockenråd för det trevliga musikcaféet ni ordnade
på Åsarna. Härlig musik, gott fika med många goda hembakade kakor
och frågesport med anknytning till musiken. / en av gästerna
Tack till Tannåkers sockenråd för en trevlig kväll med sång o musik
och sju sorters hembakat. / Maritha och Ulla
Tack till er som kom till missionsauktionen på Bolmsö. Den gav oss
11 000 kr att fördela nästa år. I år har vi delat ut 3 000 kr för stöd till
föräldralösa och utsatta i Uganda, 3 000 kr så att familjer kan köpa en
ko som förändrar livet, 3 000 kr till ”Läkare utan gränser”, 2 000 kr till
Jonsboda scouter, 2 000 kr till Svenska Kyrkan i UTlandet SKUT,
1 000 kr till Individuell Människohjälp IM och 1 000 kr till Svenskt
EvangeliskLutherskt MissionsArbete SELMA.
Tack alla och även Bruno som sköter klubban på ett mycket bra sätt.
/Bolmsö kyrkliga syförening
En sida där du kan ge beröm:
Ni som skickar in manus till sockenbladet i tid ska ha beröm. Ni underlättar
för oss redaktörer att göra ett trevligt sockenblad som trillar ner i era
postlådor strax före varje månadsskifte. / Sara

Utnyttja denna sida!! Skicka in din insändare!!
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Affären i Tannåker
må-fr 10-18.30, lö 10-15
Tel. 0372-93040
Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak & cykeluthyrning,
bensin & diesel, fiskekort och ombud för systembolaget.

Beställningsstopp
tisdag kl 12.00,
hämtning fredag.
Julafton o juldagen stängt
Annandagen 10-12
Nyårsafton 10-13

Tanka hos oss:

Lörd. 29/11 tar vi
fram glögg-grytan
igen, fram till jul.

Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!
Önskar Lotte o Gert med personal.
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Gympa-start
Tack för 2014
Tack för alla bidrag och engagemang under 2014 gällande Bolmsö
Bygdegård och satsningen ”Det stora Bygdegårdslyftet”
Nu är projektet igång och ni har väl sett hur fint det har blivit med de nya
fönstren i stora salen. Grunden är klar till nya köket och sedan kommer
påbyggnaden att ske
Vi kommer att informera om vad händer här i Sockenbladet, på vår
Facebooksida (Bolmsö Bygdegård – på Smålands största ö” och på vår
hemsida www.bygdegardarna.se/bolmso
Föreningen behöver all hjälp vi kan få, både ekonomiskt och arbetsmässigt.
Använd Bankgiro 893-5157 för ekonomiskt stöd, märk med ”Det stora
bygdegårdslyftet”
Kontakta någon i styrelsen om du kan hjälpa till, både om det gäller vid
enstaka tillfällen eller flera dagar.
Vi vill också tacka KONEO i Ljungby som sponsrar Bolmsö
Bygdegårdsförening.

God Jul och Gott Nytt År önskar
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

Efter julledigheten hälsar vi er välkomna tillbaka till
vårterminen i Tannåker-Bolmsö gymnastikförening!
Välkomna till våra tre olika gympapass i
Bolmsöskolans gymnastiksal.
Hoppas att Du kan hitta ett pass att trivas
med i vår och trimma kroppen inför
sommaren.
Terminsstart:
Söndag 11/1 kl. 19.00: Mix-Gympa (Ledare Monica)
Måndag 12/1 kl. 19.30: Zumba/Aerobics (Ledare Kristina)
Onsdag 14/1 kl. 19.30: Pilates (Ledare Monica)
Medlemsavgift:
Vuxen 300 kr/termin
Ungdom t.o.m. år 3 på gymnasiet: 100 kr/termin
Vi bjuder på tre prova-på-pass gratis.
Vi ses i vår,
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening

Gympa-Avslutning
Välkomna till vår trevliga gympa-avslutning för samtliga grupper.

Ons 17/12 kl 19.00 i Bolmsöskolans matsal
Vi äter lite gott, dricker kaffe och har
lotteriförsäljning med fina vinster.

Välkomna!
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2014
tisd. 2 18.00 Luftgevär träning

Bolmsö skola Stefan +Larsson

tisd. 9 18.00 Avslutning (ej skytte)

Bolmsö skola

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

Lucia & Auktion
Lördagen den 13 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.
Stöd gärna vår verksamhet genom att lämna
ett bidrag till auktionen.
Alla är varmt välkomna!
Jonsboda Scoutkår, equmeniascout.

Filosofifrukost
i Tannåkers café
lördag den 6 december kl. 9.00
Morgonens tema:
”Vad är valfrihet”
Kostnad: 40:- inkl. frukost
Alla varmt välkomna!
Hälsar moderator Ingrid Munro
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Böckerna kan köpas hos
Sara Karlsson, Tannåker
tel. 0703 44 61 05 eller 0372 930 62
Böckerna finns också i Tannåkers affär.

Bolmsö Hembygdsförening
Så kan vi snart lägga ännu ett verksamhetsår till
handlingarna, speciellt i år med 70 års tema.
Hedrade i våras när Kronobergs Hembygdsförbund
valde att förlägga sitt årsmöte till Bolmsö.
Publikrekord vid årets Midsommarfest
Högtidigt i höst när vi firade föreningens 70 års dag.
Ja det är så mycket som hänt detta 70 års år så det blir
en lång verksamhetsberättelse på årsmötet.

Tack och God Jul till er alla från
Bolmsö Hembygdsförening
7

Programblad Tannåker/Bolmsö december 2014

måndag 1
tisdag 2
onsdag 3
lördag 6

söndag 7

måndag 8
tisdag 9
onsdag 10
lördag 13
söndag 14

måndag 15
onsdag 17
torsdag 18
söndag 21
julafton 24
juldagen 25

18.00-20.00
19.30
18.00
19.30
9.00
13.30-16.30
17.00
19.00
10.00
11.00
19.00
19.30
14.00
18.00
19.30
18.00
11.30
16.00
19.00
12.00
19.30
19.00
19.00
9.30
11.00
14.00
5.00
7.00

Månadsmöte Röda Korset i Tannåkers
församlingshem
Zumba/Aerobics
Skytte i Bolmsö skola
Pilates
Filosofifrukost
Julmarknad i Tannåkers församlingshem
Advents och julkonsert i Tannåkers kyrka
Julbuffé paketauktion i Bolmsö bygdegård
Gudstjänst Jonsboda Missionshus
Mässa i Vittaryds kyrka
Mix-Gympa
Zumba/Aerobics
Dagledigträff i Bolmsö församlingshem
Skytteavslutning Bolmsö skola
Pilates
Lucia o auktion i Jonsboda missionshus
Mässa i Bolmsö kyrka
Pingstförsamlingen hos Ulla-Britt
Mix-Gympa
Manusstopp för januari månads sockenblad
Zumba/Aerobics
Gympa-avslutning i Bolmsöskolans matsal
Julkonsert i Bolmsö kyrka

Programblad Bolmsö/Tannåker december 2014
annandag 26 10.00-12.00
11.00
11.00
söndag 28 14.00
16.00
måndag 29 18.30
onsdag 31 10.00-13.00

Affären är öppen
Mässa i Dörarps kyrka
Kretsgudstjänst i Hånger Missionskyrka
Mässa i Tannåkers kyrka
Julfest för alla i Tannåkers bygdegård Åsarna
Film- o Pizzakväll för ungdomar i Sjöviken
Affären är öppen

Gudstjänst i Vittaryds kyrka
Mässa i Berga kyrka
Julbön i Bolmsö kyrka
Julotta i Bolmsö kyrka
Julotta i Tannåkers kyrka
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