BOLMSÖ SOCKENBLAD
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Nu är Bolmsös telefonkatalog färdig!
Katalogen kan beställas genom
att skicka in din e-postadress till
telefonkatalog@bolmso.se. Du får då katalogen
som pdf-fil och kan själv skriva ut den i det
format som passar dig bäst. Detta är helt gratis
och du kommer också att få löpande uppdateringar skickade till
dig så att du alltid har den senaste versionen.

Du som inte kan ta emot pdf-fil, eller få den utskriven av någon
annan – en granne eller en god vän – kan beställa ett tryckt
exemplar. Den tryckta versionen kostar 20 kronor och beställs
genom att lägga ett kuvert med betalning
och information om namn och adress i
sockenrådets brevlåda i Bollstad. Vi
levererar telefonkatalogen vid nästa
utdelning av sockenbladet.
Bolmsö sockenråd

Arkivens Dag

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0372-941 41

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@ljungby.nu

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@proveus.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

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Ledamot
0372-911 82, 0733 56 54 11

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gå in och anmäl er på vår epostlista så får ni sockenbladet på
mail.
Vi har nu fått en ny ledamot i vårt sockenråd. Vill hälsa Britta
Välkommen till oss!
Kom in med insändare och vi vill gärna veta vad vi ska jobba
med. Kom in med förslag!
Det är också roligt med foton till hemsidan. Ta kort och skicka
det till bolmso.se
Bolmsö Sockenråd

Lördagen den 14 november 2015
Öppet kl 14-17 i Bolmsö Församlingshem.
Vi kommer att visa handlingar ur vårt
arkiv såsom fotografier, tidningsurklipp,
olika gamla protokoll mm.
Fråga oss gärna om det är något särskilt
ni vill se så tar vi fram det.
Årets specialare är att vi gör en extra
filmvisning från industrier från orten,
såsom Bolmsö Sågverk och Sollidens
Småindustri.
Har du filmer från andra industrier,
såsom tex Harald Westergrens
Toffelfabrik är Hembygdsföreningen
mycket intresserad av att få ta del av det
materialet.
Vi har enklare kaffeservering under hela
öppettiden
ALLA hälsas varmt välkomna
Bolmsö Hembygdsförening

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
tis

3/11

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Catrine + Johan

tis

10/11

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Kent + Sven

lör

13-14/11

Alvestaträffen

Alvesta

tis

17/11

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Stefan + Olle

tis

24/11

18.00

Luftgevär träning

Bolmsö skola
Catrine + Johan

fre+lö 27-28/11

Uttagning till skyttiaden

Anmälan senast ca. 5 nov.
Uttagning till skyttiaden

Sunnerboträffen

Anmälan senast ca 19 nov

Åbyhallen Lagan

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte

Dagledigträff

Bolmsö—Tannåker
november
Tisdag den 17 november 14.00 i Tannåkers församlingshem

”Den goda beröringen”

både inre och yttre stress och spänningar kan bli bättre med beröring och massage, Monica Vickfors, utbildad massör talar om
detta ämne.
Varmt välkomna!
Tannåkers och Bolmsö församling
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Vattenskyddsområde Bolmen

Foto hämtat från http://www.sydvatten.se/vattenskyddsomrade-bolmen

Bolmsö sockenråd inbjuder till
möte med Sydvatten,
den 24 november 2015 kl. 18.00–20.00
i Sjöviken, Bolmsö bygdegård.
Sydvatten har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram ett
förslag till vattenskyddsområde för Bolmen.
Till vårt möte kommer representanter för Sydvatten och
berättar om vad vattenskyddsområdet skulle innebära för oss.
Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor och ge
synpunkter till Sydvatten. Detta gäller för alla på Bolmsö
och inom Tannåkersområdet!
Vill Ni informera Er innan mötet v v gå in på
http://www.bolmenvatten.se/.
Välkomna!
Vi bjuder på fika!
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Sammanfattning av informationsmöte den
5 oktober 2015.
Petter Anckarberg, Underrättelseenheten Polisområde Kronoberg, berättade om sitt arbete,
som till stor del handlar om att kartlägga och
sammanställa tips och underrättelser, för att på så
sätt, i bästa fall, kunna ringa in misstänkt.
Som viktigt i sin information framhåller han följande:
•
Vikten av att meddela sina iakttagelser, helst från den person som gjort
iakttagelsen, för att slippa "rundgång" på informationen.
•
Allt är intressant.
•
Registreringsnummer, helst hela, men några bokstäver eller siffror är
bättre än inget.
•
Fordon, "blå", trasig baklykta, dåligt solskydd, annan färg på dörr……
•
Statistik är statistik, men kan visa på en mängd punkter som man måste
sätta in i sitt sammanhang.

För att minska tillgreppen på landsbygden, är Grannsamverkan en arbetsform som vi vet fungerar.
De flesta har sett något, och det är viktigt att informationen kommer
fram.
tips.kronoberg@polisen.se tips på 114 14
Kommunikationscentralen i Kalmar: 010-55 928 54
Vardagar/dagtid: Stationsbefäl i Ljungby: 010-56 222 01

På fråga, gavs en kort och ofullständig information om den nya Polisorganisationen, som i mars 2016, kommer att gå in i nästa skede.
Ljungby kommer att bli Lokalpolisområde Ljungby tillsammans med
Markaryd, Älmhult och Osby.
Lokalpolisområdet kommer att tillhöra Polisområde SydVästra Götaland, med Kristianstad som huvudort. Polisområdet i sin tur är en av
sju Polisområden i Region Syd, som består av Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. I vardera kommunerna, Ljungby/Markaryd och
Älmhult/Osby, tillsätts en s.k Kommunpolis, som kommer att vara
kontakten mellan kommunen och polisen. I övrigt, kommer placeringar
och tjänster att fördelas över lokalpolisområdet.
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Välkomna till
Musikcafé i
Åsarnas bygdegård
den 7/11 kl.18.00.

Det blir musikquiz med lokal trubadur,
allsång och hembak’t.
Tannåkers sockenråd

Ett stort TACK till Tage

Eftersom jag nu tar över hela redaktörsysslan för Bolmsö och
Tannåkers sockenblad, vill jag passa på att tacka Tage för samarbetet vi haft sedan jag började som redaktör i februari 2014.
När jag nu blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att sammanställa och redigera sockenbladet varje månad behövde jag inte
tänka länge innan jag sade ja. Detta är en syssla som jag trivs
med och tycker är rolig. En av utmaningarna är att göra en tilltalande layout där text förstärks med bilder. En annan är att få in
all information på så få sidor som möjligt, detta för att spara miljön samt få ner tryck- och papperskostnaderna. En följd av detta
blir att jag ibland arbetar om de manus som innehåller mycket
”luft”, för att de ska ta mindre plats. Läsbarheten får dock inte bli
sämre.
Nu hoppas jag att material ramlar in i vår mejlbox så att det även
i fortsättningen blir ett informativt och trevligt blad. Manusstopp
är alltid den 15:de kl. 12.00 varje månad och jag är tacksam om
ni respekterar detta. Material som kommer in för sent kanske
inte kommer med.
Det är ditt bidrag som gör bladet.
Sara Karlsson, Tannåker
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”Spionageresor” för medlemmar
Bengans bilverkstad
Söndag 8/11 kl 13:45 samlas vi vid affären för samåkning till Moheda Bio
och det nyskrivna spektaklet Bengans
bilverkstad. Biljett och Hedvigsoppa
med tillbehör i pausen kostar 275:(150:- upp till 18 år).
Anmälan till Irene senast 5/11 på 070-6791113
Tills döden skiljer oss åt
Bussresa till Halmstad fredag 27/11 ca kl 17. Det blir en 3-rätters middag
och mord på Wapnö med föreställningen ”Tills döden skiljer oss åt”.
Det finns 20 biljetter à 750:-. Först till kvart!
Anmälan till Anette senast 6/11 på 076-8194050.
Medlemsavgift 2016: 100:- för vuxna och
50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868

Öppna styrelsemöten

Välkomna till affären 10/11 & 8/12 kl 18. Vi bjuder på fika.
Vill du vara med på eller bakom scen, fixa med scenografi och hålla på med
produktion, sy och ordna med rekvisita & kostym?

Vi ses!

Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, Marion
Koomen, Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson

Den 22/11 kl. 16 i
Tannåkers pingstkyrka är det barngrupp.
Vi kommer att leka, pyssla och ha det roligt tillsammans med fokus på Jesus.
Välkomna!! <3
Belinda
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Välkommen till AUKTION
21 november kl 16.00
i Bolmsö församlingshem.
OBS! lokalbyte eftersom renoveringen i Sjöviken inte kommer att vara
klar.
PROGRAM
Lottförsäljning
Kaffeservering
Sång- och musik Anna Andreasson och Carolina Svensson
Auktion
Kom och dela glädjen med oss att än en gång visa att Bolmsö- och
Tannåkersborna är givmilda och gärna delar med sig av det vi har.
Ta gärna med en gåva till vår auktion, du kanske kan vispa ihop en
sockerkaka, eller en påse muffins, har du gjort lite sylt eller saft på
årets bär eller frukter?
Du kanske fått en bra skörd på morötter, rödbetor eller potatis?
Känner du inte för detta, köp en ost, ett paket kaffe eller en påse godis.
Vår auktionsropare har förmågan att sälja det mesta.
OBS! Vi ser helst att ni inte betalar det ni köper på auktionen kontant, vi
skickar så gärna faktura. Det räcker att du har med pengar till kaffet och
lotteriinköp.
LÅT DET BLI TRÅNGT OCH SVETTIGT, MEN GLÄDJEFULLT
ATT HJÄLPA TILL i Bolmsö församlingshem.

*********************************************************
Välkommen till JULMARKNAD 5 december på e.m. i Tannåkers
församlingshem. Vi kommer att ha lotterier och försäljning av
hembakat. Vi önskar att ni skänker vinster till lotterierna, samt
hembakat till försäljning. Mer info om detta i nästa Sockenblad.
Om du inte kan komma själv till våra aktiviteter, men gärna vill bidra
med en gåva, så hör av dig till någon i styrelsen
Birgitta Wallén, 070-2691129
Inez Karlsson 0972-94041
Birgit Nyberg 0372-93091
Ingrid Rosenind 0372-93110

Laila Henningsson 0372-91013
Dagny Svensson 0372-80080
Susanne Ingemarsson 0372-94141
Rose-Marie Starck 0372-91130
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Programblad november 2015
söndag

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

söndag

1 10.00
16.00
18.00
19.00
2 18-20
19.30
3 18.00
4 19.00
19.30
5
6
7 18.00
8 10.00
13.45
14.00
16.00
19.00
9 19.30
10 18.00
18.00
11 19.00
19.30
12 19.00
13
14
14-17
18.00
15 12.00
18.00
19.00

Kretsgudstjänst, Jonsboda Missionshus
Minnesgudstjänst Bolmsö kyrka
Minnesgudstjänst Tannåkers kyrka
Mixgympa
Röda Korset har månadsmöte i Bolmsö församlingshem
Zumba-Aerobics
Skytte, luftgevär, träning, Bolmsö skola
Husförhör Bollsta hos Gerd Johansson
Pilates
Skytte, anmälan till Alvestaträffen
Anmälan till "spionageresa 1"
Anmälan till "spionageresa 2"
Musikcafé, Åsarnas bygdegård
Bönesamling, Jonsboda Missionshus
"Spionageresa 1" med Bolmenbygdens kulturförening
Mässa Tannåkers kyrka
Pingstkyrkan: Församlingsmöte, Rosita o Lars-Uno
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Skytte, luftgevär, träning, Bolmsö skola
Öppet styrelsemöte med Bolmenbygdens kulturförening
Husförhör Husaby/Tjust hos Susanne o Mats Ingemarsson
Pilates
Husförhör Möklagård/Hov hos Eva o Helge Grahnqvist
Skytte, Alvestaträffen, Alvesta
Skytte, Alvestaträffen, Alvesta
Arkivens dag, Bolmsö församlingshem
Mat och gemenskap, Jonsboda Missionshus
Manusstopp för sockenbladen
Hela kyrkan sjunger, Bolmsö kyrka
Mixgympa
Anmäl till "Fia med knuff"
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Programblad november 2015
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

måndag
tisdag
onsdag
fredag
lördag
söndag

måndag

16 19.30 Zumba-Aerobics
17 14.00 Daglediga i Tannåkers församlingshem
18.00 Skytte, luftgevär, träning, Bolmsö skola
18 19.30 Pilates
19 15.00 Symöte hos Dagny Svensson Bolmsö
Skytte, anmälan till Sunnerboträffen
20
Husförhör Flahult hos Veronica och Magnus
21 16.00 Röda Korsets höstauktion i Bolmsö församlingshem
16.00 Fia med knuff, Tannåkers bygdegårdsförening
22 09.30 Gudstjänst Tannåkers kyrka
15.00 Årsmöte med Tannåkers sockenråd, Åsarna
16.00 Pingstkyrkan: Sång och vittnesbörd
16.00 Pingstkyrkan: Barngrupp med Belinda
19.00 Mixgympa
23 19.30 Zumba-Aerobics
24 18.00 Möte med Sydvatten, Sjöviken, Bolmsö
18.00 Skytte, luftgevär, träning, Bolmsö skola
25 19.00 Husförhör Kyrkroten hos Solveig och Donald Carlsson
19.30 Pilates
27 17.00 "Spionageresa 2" med Bolmenbygdens kulturförening
Skytte, Sunnerbotträffen, Lagan
28
Skytte, Sunnerbotträffen, Lagan
29 09.30 Gudstjänst Bolmsö kyrka
10.00 Adventsgudstjänst, Jonsboda Missionshus
11.00 Gudstjänst Tannåkers kyrka
19.00 Mixgympa
30
Anmälan till chokladprovning 3/12
19.30 Zumba-Aerobics
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Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöten:
2 november kl 18-20 Bolmö församlingshem
Planerar inför auktion 21 nov. och julmarknad 5 dec.
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe.
7 december kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Vi äter gröt.
AUKTION
Boka den 21 november kl 16.00, se särskild annons.
JULMARKNAD
Boka den 5 december på eftermiddagen, se särskild annons.
BÖSSINSAMLING
Snart vet jag inte vilka ord som jag skall använda för att tacka för er
givmildhet. Bössinsamlingen som vi gjorde under september månad på
Bolmsö och i Tannåker till Världens barn inbringade 11.232 kr. Helt
fntastiskt. Det är 2.042 kr mer än insamlingen 2014.
Jag kan bara säga tack, tusen tack!
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
Styrelsen/ordföranden

Alla varmt välkomna

Tack för en välordnad sockenstämma!
Trots att Sjöviken är en byggarbetsplats var det en trevlig och smaklig
tillställning som sockenrådet ordnat. Valberedningen hade gjort ett bra
förarbete och vi behandlade bl a stadgeändring för när stämman ska
hållas, avtackning av webbredaktör samt välkomnande av ny ledamot
och webbredaktör. Dessutom pratades om våra lokala telefonkataloger
och forskningsstudie om värdet på dricksvatten. Nästa gång hoppas jag
att ännu fler Bolmsöbor tar chansen att vara med.
/Irene Tacksamhet
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Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Röda Korset är
en religiöst och politisk obunden organisation. Dess uppgift är att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem det än
drabbar. Tack vare miljontals frivilliga i 189 länder är vi på plats både
före, under och efter en katastrof för att rädda liv. Tack vare 30.000
frivilliga finns vi även på plats i hela Sverige. På närmare 300 platser
runtom i landet har vi sociala mötesplatser med second-handförsäljning (KUPAN).
Kriget och katastrofer driver varje år miljontals människor på flykt,
några av dem tar sig till Sverige. Vi finns på nästan alla asylboenden
med exempelvis svenskträning och olika sociala aktiviteter.
Detta är bara några exempel på det enorma arbete Röda Korset i världen och Sverige utför, men det finns så mycket mer:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Efterforskar och återförenar familjemedlemmar som kommit
ifrån varandra p.g.a. katastrofer.
Rehabiliterar ca. 1.500 personer i Sverige som lider av krigs- och
tortyrskador.
Vi besöker äldre och ofrivilligt ensamma människor.
Tar emot samtal till Röda Korsets telefonjour.
Sjukhusvärdinnor finns på plats på de flesta sjukhus (vår krets
har två värdinnor på Ljungby lasarett).
Utbildar i förstahjälpen och ingår därmed i landets krisberedskap
(vår krets genomför en första hjälpen kurs vartannat år för eleverna i årskurs 5-6 på Bolmsö skola)

Vad kan du bidra med?
Engagera dig i frivilligarbetet där du bor. Eller ta dig en funderare på
om du kan göra något vid vår auktion och/eller julmarknad.
SE SÄRSKILD ANNONS!
/ Ordförande i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets/ Birgitta Wallén
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Husförhör i Bolmsö
församling
hösten 2015
Rote

Tid

Värdar och plats

Bollsta

onsd. 4/11 kl. 19

Gerd Johansson

Husaby och Tjust onsd. 11/11 kl 19

Susanne o. Mats Ingemarsson

Möklagård/Hov

torsd. 12/11 kl 19

Eva o. Helge Grahnqvist

Kyrkroten

onsd. 25/11 kl 19

Solveig o. Donald Carlsson,
Håringe

Välkommen på chokladprovning
Tannåkers affär / café, torsdagen 3 dec kl 18.30
Vi får besök av Alfred Kulling som tillverkar choklad, marzipan, praliner och konfektyr. Allt är handgjort och helt utan konserveringsmedel
eller färgämnen. Under provningen berättar Alfred om kvalitet, tillverkning och råvaror.

Vi får smaka olika sorts choklad och praliner. Kaffe och te serveras.
Anmäl dig på listan som finns i affären, senast 30 november. Bindande
anmälan. Kostnad 150:-

Välkommen! Hälsar Tannåkers sockenråd

Välkommen till husförhör—en tradition med mening!

Välkomna till Fia med knuff afton!

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.

En sällskapsspelskväll för alla åldrar.
Vi träffas kl. 16.00 den 21/11.
Har du något roligt spel? Ta det med dig!
När eftermiddagen blir afton serveras en enkel bit mat.

www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294

Medlem i bygdegårdsföreningen 50:-, Barn under 15 år 20:Icke medlem 120:-, det går naturligtvis bra att bli medlem under kvällen.
Föranmälan till Birgit Eklund 0738118951

Senast 15/11 p.g.a. maten.
VÄLKOMNA!!!!!
Tannåkers bygdegårdsförening
14
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Bolmsö Bygdegård
Tack för pengar som skänkts till Bolmsö Bygdegårdsförening.
November månad, då hoppas vi att det nya köket och disken är klara,
dock vet vi inte när vi får tillstånd till att böja använda det så därför blir
det inga större tillställningar i bygdegården resterande tid i år.
Stora salen kan användas i begränsad omfattning, men lokalerna i källarplan är som vanligt.
Det kommer också att pågå installation av nytt värmesystem nu i höst,
det blir ett vattenburet system och bergvärmepump.
Kontakta Bernt Andersson i Håringe om ni har möjlighet att hjälpa till
dagtid under veckorna. Tel 0372-91135 eller 070-5691135 eller kom in
i bygdegården när ni ser att det pågår arbete där.
Fika och kanske lunch till de som jobbar är också välkommet, ring då
Bernt eller Sjöviken innan så att det inte kollidera med annan.
För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora
bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Onsdag 25/11
Tannåker/affär
Skällandsö

15.10—15.25
15.45—16.00

Torsdag 19/11
Färle
Granholmsvägen

14.40 - 14.55
15.00 - 15.30

Flahult

16.40—17.00

Håringe

15.45 - 16.00

Torsdag 5/11
Hölminge

14.35 - 14.50

Bolmsö kyrkby
Perstorp

16.35 - 16.50
16.55 - 17.10

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Österås

17.15 - 17.30

Arbetet i styrelsen löper på och vi har fått god respons vid tecknande av markavtal från aktiva och intresserade markägare. Vidare har vi börjat samförlägga
fiberslang med Eon i Håringe, som också skall återkomma beträffande ännu ej
nedgrävda luftledningar på ön.
Antalet anmälningar till fiberanslutning är i skrivande stund 331 hus.
Bolmsö Fiber styrelse har beslutat ta emot anmälningar till fiberanslutning t.o.m. 2015-10-31. Anmälningar som görs efter detta datum och
fram till ca 1 månad före start grävning samlas in, och vi kommer kontakta er beträffande er anslutningskostnad etc.
2015-09-29 erhöll vi information från Länsstyrelsen som kort kan sammanfattas enl. följande:

”Ansökningstiden för stöd till bredband gick ut den 15 september för
första omgången. Ett stort antal ansökningar har inkommit som vida
överstiger de 58 Mkr som hittills har fördelats till Länsstyrelsen.
Mot bakgrund av det stora antalet ansökningar och en uppdatering
av Länsstyrelsens ansökningssystem, är risken överhängande att vi
inte kan fatta de första besluten förrän i februari 2016. När föreskrifterna är beslutade och handläggningssituationen är klarlagd kommer
vi att återkomma med närmare besked kring beslutsgången.”
Vidare har Jordbruksverket den 13 oktober meddelat:
”Jordbruksverket drar tillbaks sitt förslag till föreskrifter för bredbandsbidrag efter invändningar från Konkurrensverket. Jordbruksverket hoppas ta beslut om de nya föreskrifterna under november
månad”.
När vi får besked om stöd eller inte är som framgår oklart, men vi i styrelsen
jobbar vidare med förfrågningsunderlagen till upphandling av fibernätet med
hypotesen att om möjligt hålla stämma och kunna starta projektet om vissa
grundkriterier uppfylls.
För löpande information – följ vår hemsida!

Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Läs mer på bolmsofiber.se

Till Bolmsö skola tisdag den 3/11 och 17/11 kl. 10.15-11.20
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Jonsboda Missionshus november
sön 1

10.00 Kretsgudstjänst: Mark Munro
sång Ida Andersson, nattvard och servering

Kyrkligt program november

sön 8

10.00 Bönesamling

1/11

16.00

Minnesgudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

lör 14

18.00 Mat och gemenskap

1/11

18.00

Minnesgudstjänst, Tannåker, J-Å Carlsson

sön 29 10.00 Adventsgudstjänst: Linda Andersson
sång av ungdomarna, servering

8/11

14.00

Mässa, Tannåker, J Eklund

Alla hjärtligt välkomna till alla samlingarna

15/11 18.00

Hela kyrkan sjunger, Herverius, Gustavsson, Hydbring,
S-Å Fyhrlund, pastoratets körer, Bolmsö kyrka

Tannåkers Pingstkyrka november

19/11 15.00

Symöte, Bolmsö, Dagny Svensson

sön 8

20/11

Husförhör , Flahult hos Veronica och Magnus

sön 22 16.00 Vänner från LP-verksamheten, sång och vittnesbörd

22/11 09.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

sön 29 10.00 Adventsgudstjänst i Jonsboda missionshus

29/11 09.30

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

Varmt välkomna till samlingarna!

29/11 11.00

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

16.00 Församlingsmöte hos Rosita och Lars-Uno

EFTERLYSNING
Min flotte blev stulen någon gång mellan
16 maj - 15 juni 2015. Plats för stöld: Informationsplatsen precis innan man kör
över bron till Bolmsö. Värdet på flotten
uppskattas till: 6000 kr.
Flottens storlek: 3 x 1,3 m byggd i impregnerat virke och flyter på XPScellplast. Den känns enkelt igen då den
har fyra handtag på sidorna och även två
luckor i aktern. Jag vill gärna veta vem
förövaren är som har sabbat en fin sommar ute på Bolmen.
/Adam Olsson, Ljungby, tel: 0730467404
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För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Söndag 15 nov kl 18 i Bolmsö kyrka
Pastoratets alla körer medverkar
Under ledning av Marie Hydbring,
Olle Herverius och Marie Gustavsson
Kom & var med och sjung!

VARMT VÄLKOMNA!
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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 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!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”,.i brevlådan i Bollstad.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 330. Utgivare: Bolmsö sockenråd

