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Det goda livet - vad är viktigt för dig?
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 November 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

För oss är diversehandeln i Tannåker jätteviktig. Inte bara för att handla
det mesta av våra dagligvaror utan också för att där erbjuds fika, lunch,
fiskegrejer, kanot- och cykeluthyrning (vi ha tom köpt våra cyklar där)
mm. Vi brukar också vara med på annat som arrangeras t ex filosofiskt
café, föreläsningar, pubaftnar, vin-, öl- och ostprovning,
Bolmendagsaktiviteter osv.
Annat vi uppskattar är alla spontana möten med andra besökare och möjligheten att ”slänga käft” eller att ha viktiga diskussioner. Speciellt på
lördagarna när man i lugn och ro kan sitta och prata över en kopp kaffe
eller som på sommaren, med en glass på altanen (där har man dessutom
stenkoll på vilka som passerar). Möjligheten att tanka står och faller med
butiken, den ger bygdens ungdomar sommarjobb och är dessutom en turistguide som kan hjälpa besökare att hitta rätt. Den är helt enkelt ett nav
för besökarna, de boende och bygdens utveckling.
Förutsättningen för att butiken ska fortsätta att utvecklas, är att vi handlar
där, utnyttjar servicen i caféet och besöker arrangemangen. Man behöver
inte handla allt men man måste handla så mycket att man inte behöver
skämmas för att gå dit. Annars missar man ju allt annat roligt som händer
.
Även om Barbro och Johan Söderberg slutar driva diversehandeln så betyder det inte att den måste vara stängd. Bengt Söderberg, som äger fastigheten, arbetar intensivt på att hitta någon annan som vill driva butiken.
Om du själv är intresserad, eller vet någon som är det, ring Bengt.
Vi behöver vår butik.
Vi ses där!
Anders och Irene

Bolmsö Sockenblad nr 282 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Bolmsö Församling

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

Gudstjänster
5 nov
6 nov
13 nov
20 nov

kl 11.30
kl 14.00
kl 16-00
kl 18.00
kl 11.30

27 nov

kl 11.30

Övrigt
8 nov

kl 14.00

9 nov

kl 19.00

16 nov

kl 19.00

17nov
18 nov

kl 18.00
kl 18.00

24 nov

kl 19.00

Vi arbetar vidare med grönt boende.
Hemsidan uppdateras ständigt, vill ni ha med något så kontakta
Maria Granlund som är webbredaktör.
Vi delar bara ut julinumret av sockenbladet till sommargäster.
Det kostar en del att trycka bladet så vi tar tacksamt emot
frivilliga gåvor.

Bolmsö Sockenråd
Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se

Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Dopgudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Minnesgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Musikgudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Mässa, Fyhrlund, sammanlyst till Tannåkers
kyrka
Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

Daglediga, Tannåkers församlingshem
Lisbeth och Tore Andersson spelar och
sjunger
Husförhör, Kyrkroten och Håringe rote hos
Solveig och Donald Carlsson, Håringe
Husförhör, Husaby och Tjust rote hos
Susanne och Mats Ingemarsson, Lunnagård
Symöte hos Anna-Lisa Fransson, Smederyd
Husförhör, Bollsta rote hos Rosita och
Lars-Uno Åkesson, Bollsta
Husförhör, Hov och Möcklagårds rote hos
Anna-Lisa och Oskar Fransson, Smederyd

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!
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Grönt Boende Tannåker Bolmsö

Tack, tack, tack.
Årets säsong är slut.
Tack alla Bolmsöbor och alla andra läsare av Bolmsöbladet för edra
besök och positiva omdömen av vår verksamhet, det värmer.
Ett särskilt tack till er som skänkt varor till loppiset.
Logdörrarna är igenbommade men för oss återstår att i första hand
åtgärda det sluttande golvet i före detta stallet.
Välkommen tillbaka Påsken 2012
Anette Wallén
MÅNADSMÖTE RÖDAKORSET
Måndagen den 7 november klockan 19 00- 21 00 i

Tannåkers församlingshem.
Kopp och dopp som vanligt.
Välkomna styrelsen/K.S.
Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Söndag 6/11 kl.10.00 Gudstjänst, Joel Sjövall, Malmö
Sång: Lovisa Ramberg m.fl
Söndag 13/11 kl. 10.00 Gudstjänst, Linda Andersson
”Önska en psalm ur Psalmer och Sånger!”
Söndag 27/11 kl.18.00 Adventsgudstjänst, Linda Andersson
Sång: Lina och Siv Gustafsson, Jan Nilsson m.fl

Nu kör vi igång och visualiserar vår dröm om Grönt boende – ett klimatsmart flergenerationsboende för bygden Tannåker och Bolmsö
Två möten kommer hållas under hösten för att få fram kompletterande
underlag till hur det kan se ut och vad det kommer kosta
Anmäl er till camilla.w.kupferberg@hylte.se 0733718184 eller ring till
Gitte i Bakarebo 0372-94105 eller Marie Fredhage 0370-45138.
För företagare i bygden: 16/11 Tannåker bygdegård kl. 18
Företagshotell/gemensamhetslokalenVad skulle ni ha för behov av service i en sådan lokal?
Vad skulle ni kunna erbjuda för service?
Andra användningsområden? Kommersiella ändamål?
Driftsmöjligheter och ägande/hyresformer?
Hur grönt (klimatsmart och naturskönt) skall det vara
Har ni frågor innan mötet eller idéer, ring Anders i Hov 0709-775031
För boende och potentiella boende: 22/11 Bolmsö Bygdegård kl. 18
Bostäder och gemensamma utrymmenHur grönt (klimatsmart och naturskönt) skall det vara?
Vill ni bo i passivhus?
Vilken typ av hus skall det vara (modern el. gammal stil etc.)
Hur vill ni äga bostaden? (bostadsrätt etc.)
Behov av gemensamma utrymmen?
Behov av närliggande service?
Har ni frågor innan mötet eller idéer, ring Gitte i Bakarebo
0372-94105
Med era uppgifter kan vi sedan ta fram en kalkyl och bildexempel!
Företagsamma Bolmenbygden Projektutveckling

VÄLKOMNA!
14

3

Kokvinnorna
Tidigare år har vi haft kulturarrangemang i samverkan med kommunens Kultur&Fritid, såsom UtomhusBio och ByaRock.
I år blir det inomhusarrangemang och visning av filmen Kokvinnorna.
Måndagen den 28 november kl 18:30 Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Peter Gerdehag är regissör, författare, fotograf och filmare och hans
bildföredrag är otroligt populärt. Han berättar om filmen och vi kan
ställa frågor och får ta del av bakgrunder och massor av märkliga
situationer som inte fick plats i filmen.
Filmen visas på storbild med bra ljudkvalitet, själva filmen är 93 min
och visas utan paus. Efter filmen är det fika och
möjlighet att ställa frågor till Peter Gerdehag.
Ta med pengar så ni kan köpa böcker och DVD av
filmaren förutom inträdet som inte är klart i
skrivande stund….
Välkomna
önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening

Filosofi-café … i Tannåkers café !
Nu är det dags igen för filosofi-cafeét!
Vi börjar med dagens ämne och sen beror det på dina funderingar var
det slutar.
”Makt och Pengar” Lördagen den 26. nov kl. 10:30 – 12:30.
Pris: 30 kr inkl. fika
Alla Välkomna!
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Vill du vara med i vårt luciatåg?
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets inbjuder alla barn
och ungdomar att vara med i vårt luciatåg!
Vi kommer att framträda
söndagen den 11 dec kl 14.00
i anslutning till Rödakorsauktionen i
Sjöviken.
Övning kl 17.45 måndagen den 5 dec i
Sjöviken.
Alla lucior, tärnor, stjärngossar,
tomtar och pepparkaksgubbar är varmt välkomna!
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BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING
Program november 2011
Tisdag 1/11

Luftgevär träning kl. 18.00 Skolan Olle + Catrine

Tisdag 8/11

Luftgevär träning kl. 18.00 Skolan Johan + Sven

Lördag 12/11 ALVESTATRÄFFEN Alvesta Anmälan senast 4 nov ?
Tisdag 15/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Skolan Stefan + Catrine
Tisdag 22/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Skolan Olle + Sven
Tisdag 29/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Skolan Johan +
Ann-Sofie
Bokbussen kommer!
torsdag 24/11
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 2/11, 30/11
14.20-14.35
14.40-15.00
15.10-15.30
16.10-16.35
16.40-16.55
17.05-17.20

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Flahult

15.25-15.40
15.45-16.00
16.45-17.05

torsdag 10/11
Tjust
Stapeled
Skogshäll

15.30-15.45
16.20-16.35
16.40-16.55

JulAllsång
Välkomna till Bolmsö Bygdegård
Sjöviken lördagen den 26 november
kl 19.00 för JulAllsång och lite mat
till det.
HuxFlux står för ledningen av Allsången så då vet ni att det blir hög
klass på den.
Vi har tänkt göra en matbuffé som ger lite julstämning med Janssons
frestelse, köttbullar, prinskorv och lite annat smått och gott.
För detta tar vi 100:- och så får du läsk/lättöl/vatten till, vill du ha något annat tar du det med dig själv.
Vill ni hjälpa till med maten så ta kontakt med Solveig Carlsson, tel
910 00, 070-2884414, solveig.carlsson@bolmso.se

Till Bolmsö skola den 7/11 samt den 21/11 kl. 9.00-10.20

Bolmsö Bygdegårdsförening

Tannåkers Diversehandel och Café
Den 31 oktober stänger vi butiken för säsongen. Vi hoppas naturligtvis att butiken i en eller annan form får leva
vidare i framtiden, i vår egen eller någon annans regi,
och vill tacka alla trogna kunder för den tid som hitintills
varit.
Hälsningar

Tannåkers Pingstkyrka
Sön 6 nov kl 11 Iréne Valfridsson-Rydh
Sön 20 nov kl 15 Barnvälsignelse Roy Hagberg
Sön 27 nov kl 18 Linda Andersson Gtj i Jonsboda Missionshus
Välkomna till samlingarna!

familjen Söderberg med personal
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Nostalgi Bingo kväll i Tannåkers Bygdegård
Fredagen den 11 Nov. Kl. 18.00
Bingo spel som förr!
Fika och korv försäljning på kvällen.

Café Storgatan 13
Erbjuder just nu
Smörgåstårtor 13% rabatt.
Från 8 pers, det finns flera olika att välja på.
I vårt sortiment finns också:
Planka, smörgåsar, Baugetter, lättare mat, snittar, bakad potatis och
sallader.
Tårtor och kakor från Stigs bageri.
Ring för beställning 1-2 dagar innan
Tel. 0372-836 30
Välkomna
Rosa med personal

Promenader November
Dags för förändring i promenad schemat.
Från 1 oktober samlas de som vill
promenera alltid vid skolan alla tisdagar
klockan 14 00.Vi provar på detta under
vintern. Vi går lite olika rundor
beroende på väder och vind
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Vill vi ha någon studiecirkel i Bolmsö-Tannåker
området?
Tisdagen den 22 november kl 19.00 kommer Britt Nilsson från Studieförbundet Vuxenskolan till Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Hon berättar om Studieförbundets Vuxenskolan och vad de har att erbutbjuda samt tar också gärna emot tips och idéer på om det är andra
förslag vi deltagare har.
Studieförbundet Vuxenskolan har också ett stort utbud av olika Kulturprogram.
Det finns fika till försäljning under kvällen.
Välkomna!

Välkommen som utställare till
Tannåkers Församlingshem
Lördagen den 3 december 2011.
Julmarknaden börjar 13.30.det är bra om du kommer 12.30 för
att i god tid få ditt bord.
Från och med i år kostar bordet 50 kr.
Sedan avslutas marknaden 16.30 och kl. 17.00 börjar
Advents och Julkonserten i kyrkan.
Du är hjärtligt välkommen.
Anmälan till Anne- Marie Kårhammer tel 0370-45016 eller Bertil
Rosenlindh tel 0372 93110. Senast 28 november.

Tannåkers kyrkoråd.
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.Arkivens

dag

Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november,
i år är det alltså lördagen den 12 november.

Ekologiska grönsaker
från Stapeledsträdgård

Välkomna till Bolmsö Församlingshem kl 14-17.
Det kommer att finnas eftermiddagsfika att köpa.

Vi har haft härlig grönsaksodling och försäljning i år. Vi är färdiga med
den sista skörden men erbjuder fortfarande ekologiska matpumpor.
Välkomna!

Speciellt i år är att vi kommer att visa en del av de fotografier som föreningen fått i gåva från Uno Johansson samt också en del av de textil
bonader som finns i Hembygdsföreningens samlingar.

Vill ni ha några färska grönsaker från Stapeledsgård? Kan ni berätta
om grönsakerna? Vi vill höra vad ni tycker om dem och planerar för
nästa säsong. Ring eller mejla till oss!

”Målsättningen med att arrangera en Arkivens
dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och genom öppet hus arrangemang visa nya
besökare arkivens roll som kulturinstitutioner
för vårt lands historia och det fria ordet.” Arkivens dag arrangerades för första gången 1998
och Bolmsö Hembygdsförening har därefter
haft öppet alla år.
Bolmsö Hembygdsförening

Jaguaren

Familjeföreställning, barn 3-5 år. Pojken Elmer blir jaguar för en kväll.
Elmer som annars är liten och obetydlig ger sig ut och skrämmer
grannens elaka hund och läxar upp en gammal tant. Och så träffar han
kattflickan Ellinor. Jaguaren kan beskrivas som ett mellanting mellan
Lady och Lufsen och West Side Story.
Regionteatern Blekinge Kronoberg.
26 november 14.00 Tannåkers bygdegård.
Biljetter 40 kronor
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Här följer lite tips som förhoppningsvis kan inspirera
om pumparätter till Halloween,varsågoda!
Hokkaido pumpasoppa(4-6 port.)
Hokkaido pumpa ½-1st (ca.1.5-2 kg)

Vi tar emot er
beställning via
telefon
1 gul lök, 2 msk olivoloja, 1 vitlöksklyfta, 1 tsk salt, dessutom har vi
1 krm vitpeppar och 1krm curry, 5 dl vatten, 1-2 dl
direkt
vispgrädde, creme fraiche eller matyoghurt.
försäljning hos
1.Skär pumpan i klyftor och skär bort skalet. Skär
bort kärnor och trådar. Skiva i bitar. Skala
oss.
och hacka löken samt vitlöken.
Mer information
2.Fräs löken i olivolja i en stor gryta eller kastrull,
och beställning:
tillsätt vitlöken, salt, vitpeppar samt pumpa.
Makiko Jonsson
Låt allt fräsa runt några minuter.
tel.
3.Häll på vattnet och låt koka i 40 minuter pumpabitarna ska vara mjuka och kunna gå
att mosa sönder.
4.Mixa pumpasoppan med en stavmixer. Tillsätt
och rör ut grädde, creme fraiche eller mat
yoghurt. Värm upp.

0372-801 59,
070-857 43 15

5.Smaka av pumpasoppan med salt, curry och
vitpeppar. Något tsk timjan blir också gott i.
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Programblad Bolmsö - Tannåker november 2011
Tis

1

Ons
Tors
Tre
Lör

2
3
4
5

Sön
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Mån 7
Tis

8

Ons 9
Tors
Fre
Lör
Sön

10
11
12
13

Mån 14
Tis 15

14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevärträning, skolan
19.30 Pilates
11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
14.00 Dopgudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus
11.00 Samling, Tannåkers pingstkyrka
16.00 Minnesgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
18.00 Minnesgudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
19.00 Grabbgympa
19.00 Månadsmöte Röda Korset, Tannåkers församlingshem
19.30 Aerobic
14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem
14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevärträning, skolan
19.00 Husförhör, Solveig och Donald Carlsson, Håringe
19.30 Pilates
18.00 Nostalgibingo, Åsarna
14.00 Arkivens dag, Bolmsö församlingshem
10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus
18.00 Musikgudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
19.00 Grabbgympa
19.30 Aerobic
14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Luftgevärträning, skolan

Tannåker sockenråd
har årsmöte
söndagen den 13 november
kl. 15.00 i Tannåkers bygdegård Åsarna
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Sockenrådet bjuder på fika
Vi i sockenrådet tackar samtliga för era frivilliga bidrag
Varmt välkomna

/Styrelsen
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Programblad Bolmsö - Tannåker november 2011
Ons 16
Tor

17

Fre
Lör
Sön

18
19
20

Mån 21
Tis 22

Ons
Tors
Fre
Lör

23
24
25
26

Sön

27

Mån 28
Tis 29
Ons 30

18.00 Grönt Boende, Åsarna
19.00 Husförhör, Susanne och Mats Ingemarsson, Lunnagård
19.30 Pilates
18.00 Symöte, Anna-Lisa Fransson, Smederyd
19.00 Husförhör, Tannåkers församlingshem
18.00 Husförhör, Rosita och Lars-Uno Åkesson, Bollsta
11.30 Mässa, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
15.00 Samling, Tannåkers pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
19.30 Aerobic
14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Grönt Boende, Sjöviken
18.00 Luftgevärträning, skolan
19.00 Studieförbundet Vuxenskolan, Sjöviken
19.30 Pilates
19.00 Husförhör, Anna-Lisa och Oskar Fransson, Smederyd
10.30 Filosoficafe, Tannåkers Affär
14.00 Jaguaren, Åsarna
19.00 Julallsång, Sjöviken
09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
11.30 Minnesgudstjänst, Fyhrlund,
18.00 Adventsgudstjänst, Jonsboda missionshus
19.00 Grabbgympa
18.30 Kokvinnorna, Sjöviken
19.30 Aerobic
18.00 Luftgevärträning, skolan
19.00 Grabbgympa

Möte med styrelsen i Tannåkers hembygdsförening måndag
21 november kl. 19:30 i församlingshemmet.

Husaby byajulgran
Uppsättning av julgranen sker lördagen 26 november, samling hos Bengt i
Lida 9.00. I år behöver vi också ett bidrag från varje hushåll i byn på 200 kr
för att täcka omkostnaderna.
Hälsningar från Julgranskommitten
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