
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 391 MARS 2021 
 

 
Tänk vad tiden går… snart har vi tagit oss igenom ett år av mör-
ker, men nu kan man se ljuset i tunneln. Mars är här och nu kom-
mer solen fram mer och mer. 
 
I mars har vi flera traditioner att fira, jag tillsammans med famil-
jen har i många år åkt till Mora för att heja på de tusentals mot-
ionärer och eliter som tar sig an utmaningen på 9 mil i ett skid-
spår som väcker historia. Tyvärr blir de inte sig likt i år, men vi 
får heja på våra kämpar på ett annat sätt när de ska klara av en ny 
utmaning på hemmaplan. 
 
Vi har mer att fira under Mars såsom Smålands nationaldag 
”fössta tossdan i mass” den 4:de. Då får vi inte glömma köpa 
hem en massipantåta för att fira. Kanske får vi även gå en till kurs 
i SFI (Smaulännska Fö Inflöttade), men då på ett annorlunda sätt. 
Snön töar långsamt bort och värmen kommer tillbaka. När vi då 
tar våra promenader runt om på den vackra ön så  hittar vi säkert 
flera av vårens tecken som kommer fram här och var. Vem hittar 
den första snödroppen eller till och med en liten tussilago 
kanske?? 
 
 
 
 
Trevlig Vår! 
Stina Bolin, Prästgården. 



 

 

Styrelsen Bolmsö sockenråd 

Mailadress: sockenradet@bolmso.se   

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ordförande 
070 538 00 35  

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Vice ordförande 
070 559 41 91   

Carina Bolmblad, Hornsudde 
carina.bolmblad@gmail.com  

Sekreterare 
070 856 20 13 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372 941 56 

Sara Ek, Österås 
sara.ek@bolmso.se 

 
070 589 11 47 

Stina Bolin, Prästgården 
stina.bolin@bolmso.se 

 
073 339 90 95 

Samuel Åkesson, Skogshäll 
samuel.akesson@bolmso.se 

Webbredaktör 
072 205 83 84 

Mailsupport:  
support@bolmso.se 

 
 

  

Redaktör för sockenbladet 
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2 
manus@bolmso.se                          

 
 
070 344 61 05  

Du som vill läsa sockenbladet har fyra möjligheter att välja på: 
1. Klicka på länken på hemsidan "www.bolmso.se" 
2. Klicka på inlägget på Bolmsös FaceBook-sida 
3. Anmäl dig till mailutskick av sockenbladet i PDF-format till 
"sockenradet@bolmso.se" 
4. Få det tryckta bladet i brevlådan. Detta alternativ kan du också 
anmäla/avanmäla till "sockenradet@bolmso.se" (OBS! VIKTIGT 
ATT DU AVANMÄLER OM DU INTE VILL HA I LÅDAN). 
Sockenrådet ser gärna, dels av kostnadsskäl dels av miljöskäl, att 
du väljer alt 1, 2 eller 3 och ser alternativ 4 som ett val och en ser-
vice för de som inte kan läsa digitalt. 
 
Trevlig läsning oavsett vilket alternativ du väljer! 
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Bokbussen är inställd på obestämd framtid. Har du böcker hemma 
som är lånade på bussen så lånar vi om dessa. Har du möjlighet att 
lämna in böckerna på något av våra bibliotek så går det också bra. 
Med vänlig hälsning Bokbussen 

Stöd din lokala bygdegård varje månad genom att 
prenumerera på Landsbygdslotten! 
 
Genom att teckna en prenumeration på 
Landsbygdslotten får du, utöver massor av 
spännande skrap och vinstchanser förstås, 
även välja en bygdegårdsförening som du 
varje månad stöttar via din prenumeration.  
Den bygdegård du väljer i rullistorna får 50 
kronor i ersättning för varje månad som du 
är med i lotteriet. Detta gäller under hela 
2021 och är ett välkommet stöd i dessa ti-
der. 
När du tecknar dig för prenumerationen får 
du 8 st Landsbygdslotter, värda 200 kr, 
varje månad i en bekväm tillsvidareprenu-
meration direkt hem i brevlådan.  
Du betalar enkelt med inbetalningskortet som medföljer utskicket eller 
anmäler dig för Autogiro. Fakturaavgift på 15 kr tillkommer. 
Prenumerationen har ingen bindningstid och du väljer själv när du vill 
avsluta din möjlighet till miljonvinster genom att kontakta vår kundser-
vice.  
Redan prenumerant? Om du redan har en befintlig prenumeration och 
vill göra om den till en prenumeration till förmån för din bygdegård, 
kontakta vår kundservice på telefonnummer 08-5800 2200 så hjälper de 
dig. 
https://landsbygdslotten.se/br 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Årsmöte 
för Tannåkers Bygdegårdsförening 

21/3 15.00 
Vi kommer att vara utomhus 

Fika efter sedvanliga mötesförhandlingar 
 

Varmt Välkomna 
Styrelsen 

Pingstkyrkan 
 

14 mars kl. 16.00   
LifeStream via församlingens FB-sida,  

Kjell Ström. 
https://www.tannåkerspingst.se 

Välkommen att lyssna! 

 

 

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.se  
070 563 32 94 
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Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Årsmöte söndagen den 14 mars kl 14.00. 
Digitalt via Teams. 
Ett antal personer kan också vara på plats i Sjöviken, vi får vara max 8 
personer per lokal och vi kan erbjuda tre olika lokaler med separata 
ingångar som kopplas ihop till det digitala mötet. 
 
Anmälan krävs både för deltagande via Teams eller på platsen. 
Anmälan görs senast den 11 mars via e-post till  
bygdegarden@bolmso.se eller till  
ordförande Solveig Carlsson tel 0372-91000 , 070 288 44 14 
 
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg. 
 
 
Tacksamt för de gåvor vi får och vi hoppas ni vill fortsätt att stödja för-
eningen ekonomiskt via Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53. 
Skriv GÅVA som notering.  
 
 
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften 
är för närvarande noll kronor. Använd bankgiro och ange tydligt att det 
gäller medlemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
https://www.tannåkerspingst.se
http://www.eklundsmetall.se
mailto:bygdegarden@bolmso.se
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Årsmöte Bolmsö IF  
Söndag 18 april kl 14.00 utomhus vid skolan  
Varmt välkomna! 

Stort tack till Bolmsö Fiberförening säger Bolmsö IF för det 
ekonomiska bidrag vi mottog i december 2020, det kommer 
vi att investera i två nya mål. 
Så stanna till framåt våren och titta på dem på  
fotbollsplanen. 
Hälsningar styrelsen och medlemmar i Bolmsö IF 
 

Programblad mars 2021 

1 må 18.00 Fotbollsträning i gymnastiksalen barn födda 08-11 

  19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

3 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

5 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

7 sö 19.00 Gymnastik, Mix 

8 må 18.00 Fotbollsträning i gymnastiksalen barn födda 08-11 

  19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

10 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

11 to  Anmälan till årsmöte  med Bolmsö bygdegårdsförening 

  18.30 Start scout Jonsboda 

12 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

14 sö 14.00 Årsmöte via Teams, Bolmsö bygdegårdsförening 

  16.00 LifeStream från Pingstkyrkan 

  19.00 Gymnastik, Mix 

 

 

Programblad mars 2021 
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Virkesinsamling av EKstockar 
 

Har ni ekstockar att skänka till  
Bolmsö Bygdegårdsförenings virkesinsamling  

så kontaktar Håkan Wiktorsson  
tel 0372-9210 24, eller 070-559 10 24. 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

15 må 12.00 Manusstopp för aprilbladet 

  18.00 Fotbollsträning i gymnastiksalen barn födda 08-11 

  19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

17 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

19 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

21 sö 15.00 Årsmöte med Tannåkers bygdegårdsförening 

  19.00 Gymnastik, Mix 

22 må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

  18.00 Fotbollsträning i gymnastiksalen barn födda 08-11 

24 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

26 fr 17.30 Gymnastik Tabata 

28 sö 19.00 Gymnastik, Mix 

29 må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

31 on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

   Granskningstiden för översiktsplanen slut 



 

 

Gymnastiktider VT  2021 
 

 Cirkelträning: Erik måndagar   kl. 19.30 
 Puls: Emelie onsdagar           kl. 18.00 
 Pilates: Monica onsdagar          kl. 19.30  
 Tabata: Lillan  fredagar            kl. 17.30  
 Mix: Monica söndagar        kl. 19.00 
 
 
 
 
Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer. 
Ta gärna med en egen matta.  
Vi är ute eller live och följer restriktionerna. 
 
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för ungdo-
mar t.o.m. gymnasiet betalas in på BG 5882-1018. Då får ni gå på hur 
många pass ni vill i veckan. Nya medlemmar får testa tre pass.  
Uppdateringar: följ  Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikföre-
ning eller hemsidan.  
 
Vid frågor ring Annika 0707388232  
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!! 
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Bolmsö Hembygdsförening 
 
Årsmöte planeras till tisdagen den 28 april kl 18:30. 
Kommer att vara digitalt via Teams och ett antal personer kan också 
vara på plats i Bolmsö Bygdegård Sjöviken, fördelat på olika lokaler. 
Mer info kommer i nästa Sockenblad. 
 
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomiskt så ge ett bidrag 
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betal-
ning och ange tydligt namn och att det gäller medlemsavgift. 
 

Bolmsö Hembygdsförening  
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Bolmsö IF 
Terminsstart för vårterminens träningar blir måndag 1/3 kl. 18.00 i 
gymnastiksalen för den äldre gruppen barn födda 08 till 11. Sedan blir 
det utomhus för båda grupperna från måndag 12/4 om vädret tillåter. 
Johan Bolmefors  och Johan Kårhammer ansvarar för dessa träningar 
med hjälp av Nils Thestrup. 

Fotbollsläger blir helgen 11-13 juni   (mer info om detta kommer 
längre fram).  
Vi i Bolmsö IF vill kunna fortsätta erbjuda barn och ungdomar att 
träna, träffas och röra på sig! 
Därför behöver vi nu två ledamöter till styrelsen samt det vore roligt 
att kunna starta upp en yngre grupp till där vi fått en del förfrågningar. 
Då krävs det ett par ledare till eftersom det är små barn det rör sig om 
måste kunskapen för fotboll inte vara det viktigaste utan en vilja att 
varje vecka träffa ett gäng entusiastiska barn och att få dem till rörelse, 
kunna vänta på sin tur, bli en lagspelare och ha roligt ihop. En utma-
ning men fantastiskt kul (vet efter mina 10 år som ledare)! 
Styrelsearbetet i föreningen är inte så betungande vi är 5 i styrelsen och 
träffas ca 5 gånger per år för möten.  
Hör av er till mig med frågor och funderingar ring / sms:a el maila hop-
pas på flera positiva svar: 
Annika Fornander 070 738 82 32  
Annika.fornander@hotmail.com  
 

Styrelsen Bolmsö IF  

Bolmsö Skytteförening 
 

Styrelsen har beslutat,  
att så länge restriktionerna från FHM och regeringen kvar-
står, är vi tyvärr tvungna att fortfarande avstå från luftgevärs-
skyttet i nya skyttehallen tills vidare. 
Vi ser fram emot när vi kan öppna upp vår skytteverksamhet 
igen. 
 
MVH 
Styrelsen 

mailto:Annika.fornander@hotmail.com
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Scout i Jonsboda                                    
Torsdagen den 11 mars kl. 18.30 startar vi en ny termin och vi samlas 
då som vanligt vid scoutstugan i Jonsboda. Vi kommer att hålla sam-
lingarna utomhus, så se till att ha lämpliga och varma kläder. Ta gärna 
med en ficklampa till den första kvällen. 
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson   
tel. 070 999 78 55 
eller Anders Ericsson  
tel. 072 723 54 45 
 
Vi ses! 
Scoutledarna - Equmenia Jonsboda 

Information från  
Hagströmska- och Perstorpstiftelserna 

 
Under mars månad hålls det normalt stämma med Hagströmska stiftel-
serna och Adolf Svenssons fond (Perstorpstiftelsen). Men med tanke 
på Corona epidemin har styrelsen beslutat att skjuta på stämman till 
senare i år. Information kommer i kommande Sockenblad. 
 
Städdag på Perstorpsgården inför sommaren behöver ändå göras och 
det planeras till lördag den 8 maj från kl 09. Fika bjuder stiftelserna på. 
Det behövs städas i husen och i ladugården. Ta med den utrustning 
som du behöver.  
 

Stiftelsernas styrelse 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor mars 2021 

7/3 11.00 Mässa i Tannåkers kyrka M Lind 
Vi har fortfarande bara digitala gudstjänster, men vill man  
komma till kyrkan skall man anmäla sig till tjänstgörande präst. 

28/3 11.00 Palmsöndag: Mässa i Bolmsö församlingshem, S-Å Fyhrlund 

1/4 18.30 Skärtorsdag: Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund 

4/4 11.00 Påskdagen: Mässa i Bolmsö kyrka S-Å Fyhrlund o M Lind 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  
Se restriktionerna i tidningen. Se Veckobladet eller Smålänningen när guds-
tjänsterna är. Med hopp att 2021 blir ljusare så vi får träffas. 

Välkomna att vara med på något sätt 
 
I nuläget gäller max 8 besökare på  
gudstjänsterna. Kontakta Mark Munro  
om du vill boka plats. 073 515 80 80 

9 ti 19.00 Hemgrupp på Zoom 

14 sö 10.00 Gudstjänst troligen på Zoom, kolla församlingens 
facebook för att få länken.  

23 ti 19.00 Hemgrupp på Zoom 

28 sö 18.00 Gudstjänst på facebook tillsammans med  
Pingstkyrkan, Sång Annette och Mikael Andersson.  



 

 

AKTUELLT:  
Vi fortsätter vårat arbete med handlingsplanen där verksamhetspla-
nen ska vara grund till delmålen vi tar fram. Vi fortsätter även med 
den nya hemsidans struktur, användande och uppbyggnad. 

 
/Bolmsö sockenråd. 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 mars kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 391. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till  
manus@bolmso.se  

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

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 
 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

