BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 333 FEBRUARI 2016
Ett nytt år och nya förväntningar.
Hoppas ni hade en fin jul och ett trevligt nyårsfirande.
Att tillbringa helgerna med familjen är inte alla förunnat.
Ta vara på tiden ni har med era nära för ni vet inte hur länge
ni kan det.
Det har varit konstigt väder, först
varmt, sen kallt, sen snö, sen snöslask,
sen kallt igen.
Undrar om det blir is på sjön.
Då kan man vinterfiska, åka
skridskor och andra vinteraktiviteter.
Är inte så förtjust i kyla, men det
är ju vinter så vad har jag för val.
Ser framemot att fiberutbyggnaden kommer igång.
Ingen räkning på telefonen, ingen räkning på parabolen, ingen räkning från Ljungby energi. Allt blir mycket enklare.
Tänk att man kan se på Tv, surfa och prata i telefon samtidigt.
Hoppas så många som möjligt anmäler sig så är vi starka
tillsammans
Ha det så gott alla bofasta som vintergäster.
Susanne i Lund

Vi är Bolmsö sockenråd

Bolmsö Hembygdsförening

Susanne Ingemarsson, Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0372-941 41

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

Ledamot
0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Ledamot
0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

Ledamot
0709 55 73 98

Brita Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Ledamot
0372-911 82, 0733 56 54 11

Aktuellt från Bolmsö sockenråd
Vi tar tacksamt emot gästskribenter. Har ni recept, krönikor, dikter
eller annat ni vill delge oss andra så hjärtligt välkomna att skriva till:
manus@bolmso.se
Telefonkatalogen
finns nu, beställ till: telefonkatalog@bolmso.se i digital version. Vill
du ha den i pappersversion så lägg 20 kr i ett kuvert med namn och
lämna det i Bolmsö sockenråds brevlåda i Bollsta.
Ändringar kan skickas till samma epostadress, eller i brevlådan i
Bollsta eller till Anders Olsson, se telefonnummer i bladet.
Vi tar tacksamt emot annonser och frivilliga gåvor till tryckningen.
Det kostar en del att trycka bladet.

Redaktör för Bolmsö sockenblad

Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening
Välkommen till årsmöte tisdagen den 8 mars kl 19 i Bolmsö
Bygdegård Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Håkan Wiktorsson, Boo.
Bolmsö Hembygdspark
Från årsskiftet är Bolmsö Hembygdsförening ägare till Bolmsö
Hembygdspark. Vi ser fram emot att nu äga både mark och byggnader
och tackar Ljungby kommun för att detta kunde lösas.
Lära sig hantverk när det skall läggas nytt sticketak
Det är dags att lägga på nytt sticketak på ladugården i Bolmsö Hembygdspark. Detta kommer att ske tillsammans med Kronobergs Hembygdsförbund och alla som är intresserade av att lära sig mer om detta
hantverk är välkomna att vara med. Vi riktar oss till alla, medlem eller
inte.
Den 14 april blir det hyvling i Kalvsvik på deras stickehyvel och sedan
innan sommaren sker takläggning på Bolmsö.
När datum är fastställt kommer det att annonseras i bladet.
Särskilt roligt om det är unga som vill vara med.
Vi behöver hjälp med att få fram tätvuxen/senvuxen/undertryckt gran,
20-30 cm i diameter och kapad i 48-50 cm
långa kvistfria längder
Har du sådan gran så kontakta
Solveig Carlsson, Håringe
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se

Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05
3

Tannåkers Hembygdsförening
håller årsmöte
söndag den 28 februari kl. 15.00
i församlingshemmet.
Föreningens arbete har intensifierats sedan det blev klart med regelverket för EU-stöd i december. Nu äntligen kan vi ta beslut i vår egen förening. På Länsstyrelsen skall också beslut tas om vår ansökan om
bredbandsstöd, och det påverkar investeringskostnaden totalt och individuellt för oss.
Det är väl första gången i historien vi själva som fastighetsägare
gemensamt har möjlighet att ta majoritetsbeslut på hur en del av vår
infrastruktur på hela Bolmsö skall byggas, drivas och vilka valmöjligheter vi därmed får. Samtidigt kan de som avstått att bli medlemmar
inte påverka beslutet eller nyttja möjligheterna.
I skrivande stund ska alla medlemmar ha fått en kallelse via E-post eller brev till föreningsstämma i Sjöviken. På mötet skall beslut tas hur vi
skall gå vidare med fibernätet. Om ni inte hade möjlighet att närvara på
stämman så finns information på vår hemsida om vilka beslut som fattades.
Förhoppningsvis har stämman beslutat att vi skall gå vidare enligt styrelsens förslag, men oberoende av utslag så måste arbetet fortsätta med
t.ex. markavtal, anslutningsavtal, utstakning o.s.v. tills projektet är avslutat om vi ska få fiber.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Läs mer på bolmsofiber.se

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på fika med gott hembakat
Torpgruppen berättar om torpen i
Sunnerö och Skällandsö





Varmt välkomna!
/hembygdsföreningens styrelse
Ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter
kallas till styrelsemöte
måndag den 15 februari kl. 19 i församlingshemmet.
/hembygdsföreningens ordförande

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2016
ti

2

18.00 Årsmöte (inget skytte) Bolmsö skola

to/lö

4-6

sö

7

9.30

ti

9

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Kent + Catrine

ti

16

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Stefan + Catrine

ti

23

18.00 Luftgevär, träning

Bolmsö skola
Olle + Sven

LÖVÅSEN CUP (anm. 29/1) Lövåsen, Växjö
Skidskytte

Bolmsö skjutbana

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Påskauktion i Bolmsö Bygdegård
Lördagen den 19 mars kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken. Samma upplägg som tidigare år, dvs påskbuffé, lotterier och
auktion. Anders Johnsson kommer att svinga klubban under auktionen.

Bolmsö Bygdegård
Här kommer lite datum att hålla koll på:
Årsmöte söndagen den 6 mars kl 14 i Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg.
Varmt välkomna säger vi till alla medlemmar och glädjer oss åt 13 nya
medlemmar under 2015.
Påskauktion 19 mars kl 18, samma koncept som tidigare år.
Läs mer på annan plats i bladet.
Invigning av byggetapp I kommer att bli lördag 24 september
Skriv upp datumet så kommer det mer information senare.

Påskbuffé kostar 100:- per vuxen. De flesta lotterierna kostar 2:-/st
I övrigt behöver du inte ha pengar med dig för själva auktionen kommer vi att fakturera i efterhand (precis som vanligt). Alla intäkter går
till Bolmsö Bygdegård och verksamheten där.
Att gå på Påskauktion i Bygdegården är en upplevelse, gör därför så
som många andra, boka in denna kväll för dig och din familj, ta med
dig några extra gäster och kom.
Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller Auktion. Givetvis är du
precis lika välkommen utan gåvor.
Fråga gärna efter reklamprodukter från ert företag om de vill skänka,
hör av er om ni får ”napp”.
Ni som vill skänka mat till Påskbuffén och lotterier ber vi höra av er så
fort som möjligt till någon av oss i styrelsen
Företagare som vill sponsra är också mycket eftertraktade, hör av er!

Bilder från bygget finns på vår hemsida:
www.bygdegardarna.se/bolmso
Tack till familjen Palm för minnesgåvor till Bolmsö Bygdegårdsförening
Tack för de pengar som skänkts till bygdegårdsföreningen.
För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora
bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se
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Kontakta:
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-64 91018
Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@bolmso.se
Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se
Emelie Bjurka, Bollsta, 070-9557391, emelie.bjurka@gmail.com
Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, bjurkaberg@gmail.com
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915, jhpalm@ljungby.nu
Tommy Björkman, Nergå´rn, 070-5497400, tommy.bjorkman@bolmso.se
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Programblad februari 2016
lördag 30/1 11.00
måndag 1 18.00
19.30
tisdag
2 14.00
18.00
onsdag
3 19.30
torsdag 4 18.30
fredag
lördag
söndag

5
6
7 9.30
9.30
19.00
måndag 8 19.30
tisdag
9 18.00
18.00
onsdag 10 19.30
torsdag 11 18.00
söndag 14 14.00
19.00
måndag 15 12.00

Kulturföreningen: inför Föreningsmässan, Sjöviken
Rödakorsmöte i Bolmsö församlingshem
Zumba-Aerobics
Daglediga i Tannåker
Årsmöte med Skytteföreningen i skolan
Pilates
Scouterna i Jonsboda startar terminen
Skytte, Lövåsen Cup
Skytte, Lövåsen Cup
Skytte, Lövåsen Cup
Skidskytte, Bolmsö skjutbana
Gudstjänst i Tannåker, Fyhrlund, kyrkkaffe
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Luftgevärsskytte träning
Planeringsmöte inför Bolmendagen, Tannåkers affär
Pilates
Kulturföreningens möte i affären
Högmässa, Bolmsö, Eklund
Mixgympa
Manusstopp för marsbladet

Upphittat
En fjärrkontroll till bilstereo
har hittats vid bensinpumparna, Tannåkers affär.
Den finns i affären.
/Gert
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Programblad februari 2016
måndag 15 19.00
19.30
tisdag
16 18.00
onsdag 17 19.30
torsdag 18 15.00
18.00
söndag 21 10.00
16.00
19.00
måndag 22 19.30
tisdag
23 18.00
onsdag 24 19.30
torsdag 25 18.00
söndag 28 10.00
11.30
15.00

söndag

Styrelsemöte i Tannåkers Hembygdsförening
Zumba-Aerobics
Luftgevärsskytte träning
Pilates
Symöte hos Ingrid Rosenlind
Församlingsråd, Bolmsö
Gudstjänst, Jonsboda Missionshus
Gudstjänst i Tannåker, Fyhrlund
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Luftgevärsskytte träning
Pilates
Församlingsråd, Tannåker
Bönesamling, Jonsboda Missionshus
Högmässa, Bolmsö, Fyhrlund
Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening i
församlingshemmet
16.00 Vittnesbördsmöte i Pinstkyrkan
19.00 Mixgympa
6/3 16.00 Messy Church i Tannåker, Eklund

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

Föreningsmässa i
Ljungby Arena 6/2
Arenan invigs med stor
föreningsmässa 10-14 där vi
delar monter med flera
föreningar i Tannåker- och
Bolmsötrakten. Se mer http://www.ljungby.se/Uppleva-ochgora/Foreningar/Foreningsmassa-6-februari/
Lörd 30/1 kl 11 träffas vi som vill vara med och visa upp
kulturföreningen, i Sjöviken för att plocka ihop och planera
detaljer. Välkomna!

Planering inför Bolmendagen 2016
Tisdag 9 februari kl 18:00 i affären.
Dramakurs på påsklovet
Vi får inte tappa teaterstinget! Mer info kommer.
Årsmöte sönd 3 april kl 14:30 i Sjöviken
Skriv in i kalendern! Passa på att se hur bygdegården växer
och spana i replokalen. Bengt Jonsson på Granholmsvägen &
Anette Johansson i Kärragård är valberedning.
Öppna möten
Nya kultursekreteraren Emelie Olsson besökte oss på januarimötet. Vi träffas i affären torsdagar kl 18:00 och vi börjar
med fika; 11/2, 10/3, 14/4.

Chokladprovning

Text och foto: Sabine Elmquist Levin

Tannåkers sockenråd bjöd in konditormästaren Alfred Kulling till affären i
Tannåker en kväll i december 2015. Vi fick smaka ett antal chokladbitar med
olika hög kakaohalt och prova flera praliner, tryffel och marsipan med fina
smaksättningar.
Alfred berättade om hur han kom till Sverige från Wiesbaden i Tyskland och
bosatte sig i Långstorp utanför Rydaholm. Där startade han tillsammans med
sin hustru tillverkningen och har även en liten butik där han säljer sina produkter.
Han importerar choklad och mandel
och tillverkar praliner av de finaste
råvarorna som finns. Han är mycket
noga med att använda ekologiska och
rättvisemärkta produkter. Naturliga
råvaror utan konserveringsmedel eller
konstgjorda aromer.
Vi fick se och känna på en hel kakaofrukt och Alfred berättade om bönorna som finns inuti och om hur de
skördas och hur man framställer kakaomassan och kakaosmöret.
Alfred är övertygad om att ren mörk
choklad är hälsobringande och kan
förebygga sjukdomar samtidigt som
det är väldigt gott och att det finns
ämnen i kakao som gör att man känner sig gladare.
Vi som var med, var i alla fall glada
och mycket mätta när vi gick hem den
kvällen.

Alla medlemmar och blivande är välkomna.
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Mats Ingemarsson, Marion Koomen, Pernilla Bolin, Rosalina
Gauffin & Solveig Carlsson
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Nu börjar det närma sig till
Tannåkers
Bygdegårdsförenings
årsmöte.
13/3 kl. 15.00

Tisdagen den 2 februari
kl 14.00 i Tannåkers församlingshem
Rolf Nilsson, Ljungby visar bilder och berättar om
våra småfåglar.

Vi har årsmötesförhandlingar och därefter lite fika.
Alla hjärtligt välkomna!
Tannåkers Bygdegårdsförening

Tisdagen den 1 mars
kl 14.00 i Bolmsö församlingshem
”Människors möten”. Prästen Jan-Åke Carlsson,
Ljungby berättar.

Tisdagen den 5 april
kl 14.00 i Tannåkers församlingshem
Leif Önnerby, Vislanda berättar historier och sjunger till gitarr.

Tisdagen den 3 maj
kl 14.00 i Bolmsö församlingshem
”Ett år i min hembygd”. Eva och Evert Söderström
sjunger, spelar och visar bilder.

Varmt välkomna!

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Du som ännu ej betalt din faktura från auktionen ombedes göra detta
omgående!
Månadsmöte
1 februari kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi ser gärna nya deltagare på våra månadsmöten.
Vi planerar inför nästa månads årsmöte
Årsmöte
7 mars kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Vi bjuder på god fika
Medlemmar hälsas välkomna
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
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Jonsboda Missionshus februari 2016
21

10.00 Gudstjänst, Linda Andersson, nattvard

28

10.00 Bönesamling

Alla

Kyrkligt program februari 2016

- ligt välkomna på Gudstjänsterna

7

9.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund, kyrkkaffe

Tannåkers Pingstkyrka februari 2016

14

14.00

Högmässa, Bolmsö, J. Eklund

28

16.00 Vittnesbördsmöte, Kjell Ström

18

15.00

Symöte, Ingrid Rosenlind

28

10.00 Bönesamling i Jonsboda Missionshus

18

18.00

Församlingsråd, Bolmsö

21

16.00

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

NU ÄNTLIGEN BÖRJAR VI EN NY
TERMIN MED SCOUTERNA,

25

18.00

Församlingsråd, Tannåker

28

11.30

Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

med både nyttigt och bus

6/3

16.00

Messy Church, Tannåker, J Eklund

Varmt välkomna till samlingarna!

START: TORSDAG

4/2

KL. 18.30

För kyrkskjuts: ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

PLATS: JONSBODA MISSIONSHUS.
ALLA SOM GÅR I KLASS TRE
OCH UPPÅT ÄR VÄLKOMNA !

Tänk på att ha kläder för väder!
Första kvällen är vi ute.
Ta med ficklampa om du har.
Hälsningar Scoutledarna.

Onsdag 17/2
Tannåker/affär

15.10—15.25

Torsdag 11/2
Färle

14.40 - 14.55

Skällandsö
Flahult

15.45—16.00
16.40—17.00

Granholmsvägen
Håringe

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00

Torsdag 25/2
Hölminge
Stapeled
Skogshäll

14.35 - 14.50
15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Bolmsö skola tisdag 2/2 och 16/2

Frågor? Ring Jan 070-999 78 55 eller Anders 072-72 354 45
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 februari 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

Bolmsö Sockenblad nr 333. Utgivare: Bolmsö sockenråd

