BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 355 DECEMBER 2017
Hej alla sockenbladsläsare!
Då är det dags för Jul & Nyår igen, passa på att umgås med familj
och vänner
så mycket som möjligt.
Julen är en fantastisk tid med mycket ljus i form av ljusstakar, granar och olika slingor.
Härligt är också att se barnens förväntningar i juletid.
Jag och Sockenrådet önskar alla Bolmsöbor och läsare en riktigt:

God Jul & Gott nytt år!!

Fredrik i kyrkbyn

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Tjust Lunna- Ordförande
0705 59 41 91
gård
susanneilund@bolmso.se
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

Monica Johansson, Backegården

0372-941 95

Carina Bolmblad, Uddarna
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

Nu är julens alla dofter här!
Hos oss kan du botanisera bland orört och vältummat!
Tomten slår in vackra paket till dig.
Våra öppettider är
Torsdagar 12-19 Fredag - Söndag 10-16
Eller enligt överenskommelse.
Tel.0768 66 70 74
PS. här får du alltid återbäring.

Dubbelnummer juli / augusti 2018
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”
kommer manusstopp för både
juli– och augustibladet bli den
15 juni 2018.
Ni måste alltså planera era arrangemang i god tid.
Bolmsö och Tannåkers sockenråd
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Lucia & Auktion i Jonsboda
Lördagen den 9 december kl. 18.00 är det
Luciafest i Jonsboda missionshus med våra
scouter. Vi kommer att ha en auktion till
förmån för vår scoutverksamhet,
med Lars Kårhammer som
auktionsropare.
Det blir även
servering och lotterier.

Välkommen till
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
marknadsstånd på julmarknaden
i Tannåkers församlingshem
lördagen den 9 december kl 13.30-16.30
Vi säljer lotter och hembakat bröd.
I år försöker vi baka mer matbröd eftersom det
tillfrågades på förra julmarknaden

Stöd gärna vår verksamhet genom
att lämna ett bidrag till auktionen.

Alla är varmt välkomna!
Jonsboda Scoutkår Equmenia Jonsboda

Rapport från sockenråden
Vi arbetar mycket gemensamt nu och det är jätteroligt!
Det stärker vår bygd om vi gör det tillsammans!
Vi kommer att börja arbeta med två arbetsgrupper för skolan och affären!
Ni är hjärtligt välkomna att vara med i grupperna om ni vill jobba för
dessa två viktiga saker!
Det har anmälts några, men fler kan bara droppa in om ni vill vara
med.
De som har anmält sig tar vi kontakt med när vi bestämt datum.
Ni som har anmält er får gärna lämna era e-postadresser eller telefonnummer till Bernt eller Susanne så tar vi kontakt med er.
Bolmsö och Tannåker Sockenråd
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Sökes
Jag har skrivit om det innan men gör det igen. Om det är någon läsare
av Sockenbladet som har en tavla av ”John Bolmér” som ni vill sälja,
hör av er till mig. Likaså om ni i gömmorna har något danskt guldmynt
som kommer från Bolmér och hans sons kupp mot danska myntverket
1917.
Är också intresserad av att köpa en av de miniatyrbolmaskepp som tillverkades på Sollidens Småindustri (Axel Åberg).
Solveig Carlsson, Håringe, 0372-91000
solveig.carlsson@bolmso.se
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God Jul och Gott Nytt År önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening
Tack för engagemang och besök under året.
Önskar alla en sådan jul som var och en vill ha det.
Men innan dess, den 2 december blir det Countryafton i Sjöviken,
arrangemang tillsammans med Bolmenbygdens Kulturförening. Ni har
väl anmält er?
Vi har fått in en hel del ogiltiga pengar, både myt och sedlar, som gåva
till Bolmsö Bygdegårdsförening. Tack för det, vi utökar inlämningstiden till den 2 december. Lämna till Solveig Carlsson, tel 070-2884414.
Nu i december kommer vi att få besked från Arvsfonden och Boverket
på ansökningar som är gjorda för Bygg etapp II med fokus på ungdom,
Kultur och Idrott.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person
bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2017
fr-lö 1-2

Sunnerboträffen (anmälan)

Åbyhallen Lagan

ti

5

18.00 Luftgevär träning, skolan

Stefan + Kent

ti

12

18.00 Avslutning (ej skytte), skolan Alla

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30

Lördagen den 16 december kl. 18.00 är det julcafé i Bolmsö bygdegård, Sjöviken med Tommy Dahlman, Peter Norbert och Roland
Lundgren (känd från Minns du sången och en av de två i sångarduon
Curt & Roland).
Välkommen på en kväll med julens sånger och god fika i Bolmsö bygdegård!
/ Tannåkers Pingstförsamling
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För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5
träningar.
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan /
Catrine

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Programblad december 2017
fredag

lördag

1

17.30

2

TABATA-gympa

söndag

10 19.00 MIX-gympa

Skytte Sunnerboträffen (föranmälan)

måndag

11 19.00 Bön för vår hembygd

Countryafton i Sjöviken (föranmälan)

tisdag

12 18.00 Skytteavslutning i skolan

onsdag

13 19.30 PILATES-gympa

fredag

15 12.00 Manusstopp till bladet, OBS! inga eftersläntare kommer med
17.30 TABATA-gympa

Skytte Sunnerboträffen (föranmälan)
söndag
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Programblad december 2017

9.30

Gudstjänst, Tannåker, adventskaffe

10.00

Gudstjänst i missionshuset

11.00

Gudstjänst, Bolmsö, sopplunch o dop

19.00

MIX-gympa

lördag

16 18.00 Julkonsert / Julcafé i Sjöviken

söndag

17 9.30

måndag

4

18-20

Röda Korset har månadsmöte i Tannåker

tisdag

5

14.00

Daglediga i Bolmsö

18.00

Skytte, träning i skolan

onsdag

6

19.30

PILATES-gympa

fredag

8

17.30

TABATA-gympa

lördag

9

13.30

Julmarknad i Tannåker

17.00

Adventskonsert i Tannåkers kyrka

18.00

Lucia med auktion i Jonsboda missionshus

Bön för vår hembygd
Vi ber för vår hembygd
(affären och skolan mm)
måndagen den 11/12 kl. 19-20
I Tannåkers bygdegård, studierummet.
Välkomna att vara med!
Mona, Anna Rikard
Milston
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Gudstjänst, Bolmsö

19.00 MIX-gympa
måndag

18 19.00 Gymnastikavslutning för samtliga grupper

torsdag

21 19.00 Julkonsert, Bolmsö

söndag

24 14.00 Julbön, Bolmsö

måndag

25 7.00

onsdag

27 18.30 Film och Tacokväll för ungdomar

måndag
söndag

1
7

Julotta, Tannåker

16.00 Mässa, Tannåker
9.30 Gudstjänst, Tannåker

Angående bidrag till bladet




Bidrag lämnas helst som bifogad Word-fil eller annat kompatibelt ordbehandlingsprogram, gärna kompletterat med en pdf-fil.
Skriv helst inte texten direkt i e-postmeddelandet.
Var och en som lämnar bidrag till sockenbladen ansvarar för
innehållet.
/Redaktören
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Film- och tacokväll!
Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
4 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Vi äter gröt och summerar året

Under jullovet, onsdagen den 27/12 kommer vi att anordna en
film- och tacokväll för ungdomar.
Vi träffas i Bolmsö bygdegård, Sjöviken, klockan 18:30 för att tillsammans laga maten, och efter vi ätit tittar vi på filmen Dumma Mej 3.
Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30
Välkomna!

AKTUELLT

9 december kl 13.30-16.30
Vi finns på julmarknaden i Tannåkers församlingshem.
Vi säljer lotter och hembakat bröd.
Gåvor till vinster och hembakat bröd mottages tacksamt.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Vi tackar alla som gjorde
Country-aftonen möjlig och de
som var med på teaterresan till
Jököping.
Välkomna på öppna
styrelsemöten i Sjöviken kl 19
torsdagen 8 februari och torsdagen 8 mars.

God Jul & Gott Nytt Kulturår!
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson
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Arrangemanget är gratis, men vi ser gärna fler medlemmar
i Bygdegårdsföreningen.
Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det ingen årsavgift.
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Önskar
Bolmsö Hembygdsförening
Ännu ett år börjar gå mot sin ända och det börjar bli dags att göra verksamhetsberättelse för året. Det är ganska mycket som händer på ett år,
mycket verksamhet och mycket engagemang.
Hembygdsföreningens nya arkiv i Sjöviken är klart och det mesta av
föreningens handlingar är insorterat, en del arbete återstår.
Vi tackar Sparbanksstiftelsens Kronan för ekonomiskt bidrag till kostnaderna.
Planerat arbete i Bolmsö Hembygdspark kommer igång i början av
nästa år för att förbättra den nedre delen av hembygdsparken.
Ekonomiskt stöd kan ges till hembygdsföreningen, via Bg 5476-4683
eller Swish 123 667 50 45. Medlemskap kostar 100:- per person
God Jul och Gott Nytt År
Önskar Bolmsö Hembygdsförening

Vi hade en kampanj vid macken 21-22 oktober Den slog mycket väl ut.
Det serverades kaffe, så alla som kände för att stanna och prata en
stund över en kopp kaffe, och samtidigt fick tanka sin bil. Alla kunderna som kom och tankade var väldigt nöjda med vad dom fick. Drivmedelspriserna var ordentligt nedsatta. Detta arrangerades i Tannåkers
och Bolmsö sockenråds regi, det var för att vi fick behålla pumparna
och att de gjort i ordning dem. Det tankades ungefär fyra gånger mer
än en vanlig helg. Det kändes roligt för arrangörerna att göra en sådan
här grej.
/ Bernt Gustafsson.

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

Dagledigträff tisdag 5 december
kl. 14.00 i Bolmsö församlingshem, Julavslutning med julgröt.
Sång av Stina och Daniel Hjelm, Rydaholm.

Välkomna!
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13

Jonsboda missionshus december
3

10.00 Gudstjänst, Linda Andersson
Sång: Hanna, Mirjam, Lydia och Alma. Servering
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18.00 Lucia, auktion och servering
Lars Kårhammer svingar klubban, scouterna medverkar.

Bolmsö o Tannåkers kyrkor december

Alla hjärtligt välkomna!

Tannåkers Pingstkyrka december
16 18.00 Julkonsert i Bolmsö bygdegård med Tommy Dahlman, Roland
Lundgren och Peter Norbert

3

9.30

Gudstjänst i Tannåker, S-Å Fyhrlund,
därefter adventskaffe i församlingshemmet

3

11.00

Gudstjänst med dop, sopplunch, Bolmsö,
Fyhrlund
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Lördag den 9/12

Julmarknad i Tannåker
13.30-16.30
Välkommen till den traditionella julmarknaden
i Tannåkers församlingshem.
Det blir försäljning av
julsaker, hantverk, grönsaker, blommor m.m.
Kaffeservering.
17.00 Adventskonsert i kyrkan
under ledning av Mari Gustavsson och Olle Heverius.
Instrumentalister och solosång, samt körer.

Välkommen
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Julmarknad i Tannåkers församlingshem se separat
annons

9

17.00

Julkonsert i kyrkan, Tannåker,
S-Å Fyhrlund, Gustavsson, Heverius

17

9.30

Gudstjänst, Bolmsö, Fall

21

19.00

Julkonsert, Bolmsö, John-Martin Bengtsson, Fyhrlund

24

14.00

Julbön, Bolmsö, Bolmblad

25

7.00

Julotta, Tannåker, S-Å Fyhrlund o kören

1/1 16.00

Mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

7/1 9.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Tack!
Vi vill tacka alla er som på olika sätt bidrog till
att vår auktion inbringade 11 485 kronor,
som vi kommer att fördela till olika hjälpändamål.
Bolmsö-Tannåkers kyrkliga syförening
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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 december 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 355. Utgivare: Bolmsö sockenråd

