BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 376 NOVEMBER 2019
Har fått frågan många gånger om Bolmsö av min släkt i Skåne och
varför jag bor här.
Det är inte svårt att svara på, det känns som jag fann min själ här.
Här har jag allt som jag behöver. Men i staden fanns ju allt och storstadsluften, kanske var det bra när jag växte upp men ändå inte. För
mina barn har vuxit upp med en liten skola och tryggheten och det
har inte jag gjort. Skolan som jag gick på var stor och ingen trygghet där inte, blir ledsen när jag tänker på det. Det känns viktigt att vi
får behålla vår skola här i bygden, det är därför jag vill se att skolan
utvecklas och finns kvar.
Här finns också underbara grannar och vänner som man bara kan
komma över till och prata bort en stund utan krav på att det ska vara
inbjudan och att det ska vara finstädat. Det skulle aldrig man göra i
stan, åtminstone inte när jag växte upp. Där kände man inte ens sin
närmaste granne.
I sockenrådet jobbar vi med skolfrågan och just nu är det översiktsplanen som är på agendan. Vi arbetar mycket tillsammans med Tannåkers sockenråd och har de flesta möten ihop. Det gör att vi får
gemenskapen i hela bygden.
Vi diskuterar alltid hur vi vill att bygden utvecklas. Kommunens
översiktsplan ger de styrandes syn på hur vi vill ha det. Det är väldigt positivt att se att Bolmens Östra Strand finns med som utvecklingsområde!
Sockenbladet kommer ut varje månad och ni kan läsa det både i
pappersform och digitalt. Viktigt att ni säger till oss om ni inte vill
ha det i brevlådan. Vi ser varje månad överfyllda brevlådor och då
lägger vi inga blad där.
Ha det så bra i höstmörkret och ta hand om er.
Susanne i Lund

Vi är Bolmsö sockenråd
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

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

sekreterare
0372-911 82, 073 356 54 11

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

kassör
0372-941 56

Samråd för översiktsplan 2035
Ljungby kommun

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95

Den 10 september 2019 beslutade kommunstyrelsen om samråd för översiktsplan 2035 – Ljungby kommun. Fram till 20 november 2019 kan du lämna
synpunkter på förslaget. Under samrådet finns förslaget tillgängligt på
www.ljungby.se/oversiktsplan samt i Kommunhuset, Olofsgatan 9 i Ljungby.
Vidare finns tryckta versioner av förslaget tillgänglig på biblioteken i Ljungby, Lagan, Ryssby och Lidhult samt på Godsmagasinet i Ljungby.

Carina Bolmblad, Uddarna
carina.bolmblad@gmail.com

070 856 20 13

SAMRÅDSTID:
20 september 2019 – 20 november 2019

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

Synpunkter
Har du synpunkter på förslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast den 20 november 2019 till Ljungby kommun, Miljö- och
byggförvaltningen, 341 83 Ljungby eller till
mijo.byggnamnden@ljungby.se.
Ange ”Översiktsplan 2035” i ämnesraden.

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31
Redaktör för bladet:
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
manus@bolmso.se
070 344 61 05
AKTUELLT:
Det är en förmån att sockenbladet delas ut till både bofast och gäst!
Vi är beroende av att ni som läser bladet ger oss ett bidrag till tryckkostnaden.
Bankgiro 5850-5959
Swish 123 240 81 77
Bolmsö Sockenråd

Kontakt
Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor:
Sanna Petersson, planarkitekt
Johan Håkansson, planarkitekt
Telefon: 0372-78 92 67
Telefon: 0372-78 92 69
E-post: sanna.petersson@ljungby.se E-post: johan.hakansson@ljungby.se

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
På Bolmsö och i Tannåker samlade rödakorskretsen in

11.000 kr till Världens Barn
(2018 var summan 9.645 kr)
Tack alla givare och insamlare!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Blue Christmas
23 november!

**********************************

AUKTION

i Sjöviken kl. 18 med….

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
inbjuder till rödakorsauktion den 16 november kl 16 i Sjöviken.
Om du vill stödja vår verksamhet så skall du veta att de pengar som
samlas in denna kväll till största del går till Barnkolloverksamheten som anordnas av Ljungby rödakorskrets där 48 barn med särskilda
behov får delta gratis. Alla kretsar i Ljungby kommun bidrar med
pengar till verksamheten som kostar ca 250.000:- / år. Personalen (ca
13 st) jobbar mer eller mindre ideellt.
Vår förhoppning är också att om det blir ett mycket bra resultat kunna
avsätta en summa pengar för att ha en träff med er som anmält er att
tillhöra

Bolmsö-Tannåkers Krisberedskapsplan.
Hur får vi ett bra resultat?
Jo, genom att

just DU kommer på auktionen, ´

skänker en ev gåva om du har

ropar på auktionen

köper lotter

och njuter av fikat som är hembakat

Välkomna
alla som förstår hur viktig just denna em.- kväll
är för vår verksamhet.

**********************************
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Mingel & mys med mycket
musik
 Mat – Kalkonmiddag med
vatten från karaff
 Mumsig äppelkaka med kaffe & quiz


Önskas annan dryck än bordsvatten så tar man i så fall med.
Anmälan senast fred 15/11 till sandra.carlsson@bolmso.se
Alla födda på 1900-talet betalar 250 kr, gratis för övriga!
Bg: 5861-4868 swish: 123 22 62 723
Teater & kulturmöten

Vi skriver på material som ska bli en teaterföreställning.
Vill du varmed, hör av dig till Irene 070-6791113
Öppna möten i affären kl. 18 tisdagar 5/11 & 3/12.
Vi bjuder på fika. Välkomna!
Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Rachelle, Sandra & Solveig

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets
Månadsmöten
4 november kl 18-19 i Bolmsö församlingshem
Vi planerar inför auktionen den 16 nov kl 16 och julmarknaden i Tannåker den 7 dec.
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe
3 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem, Julgröt

Auktion 16 november kl 16 i Sjöviken Se annonser
Julmarknad 7 december i Tannåkers församlingshem, mer info i
dec månads Sockenblad
GÅVOR TILL AUKTIONEN OCH JULMARKNADEN MOTTAGES TACKSAMT
Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

EFTERLYSNING

Arkivens Dag på BOLMSÖ
Bolmsö Hembygdsförening har deltagit på Arkivens Dag sedan detta
arrangemang startade 1998.
Årets Arkivens Dag är lördagen den 9 november 2019 och på Bolmsö
har vi öppet kl 14-17. OBS! Vi är i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Speciellt i år är att vi uppmärksammar färjetrafiken och att färjan Bolmia är 50 år.
Ta gärna med era egna foto och berätta gärna egna minnen kring färjan.
I övrigt är det som förra året att i stora salen kommer det att finnas
fotografier, tidningsurklipp, olika gamla protokoll mm. Fråga oss gärna
om det är något särskilt ni vill se så tar vi fram det.
Det finns möjlighet att få besöka Hembygdsföreningens nya arkiv som
finns i bygdegården.
Vi efterlyser filmer från händelser i bygden, från industrier och verksamheter på Bolmsö, kontakta styrelsen om du vet om sådana filmer.
Vi har enklare kaffeservering under hela öppettiden
ALLA hälsas varmt välkomna / Bolmsö Hembygdsförening

På Bolmsö och Tannåker är vi lyckligt lottade med musikgrupper
av olika slag. Min undran är om någon sådan skulle kunna komma och underhålla ca 30 min på Auktionen den 16 november.
Det skulle i så fall bli din/er gåva till resultatet.
Skicka ett SM till Birgitta Wallén 070-26 911 29 snarast eller skicka
ett mail
birgitta.wallen@telia.com

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Husförhör i Tjust och Husaby

Julmarknad i Tannåker
lördagen den 7 dec.
mellan 13.30-16.30 utställare och fika som vanligt.
Utförligare annons i dec. bladet.

Avhålles tisdagen den 19 november
kl 18.oo hos Roger Svensson
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Programblad november
1
3
4

5
6
8
9
10
11
12
13
15

fr 13-17
17.30
sö 19.00
må 18.00
18.00
19.30

Gravsmyckningskaffe Bolmsö
Tabata, Bolmsöskolan
Mixgympa, Bolmsöskolan
Röda Korsets månadsmöte, Bolmsö församlingshem
Fotbollsträning (barn f 2008-2011) Bolmsöskolan
Cirkelträning, Bolmsöskolan

ti 18.00
18.00
on 19.30
fr 17.30
lö 14-17
sö 19.00
må 19.30
18.00
ti 18.00
on 19.30
fr 12.00
17.30

Skytte i Bolmsöskolan
Kulturföreningens öppna möte
Pilates, Bolmsöskolan
Tabata, Bolmsöskolan
Arkivens dag i Sjöviken
Mixgympa, Bolmsöskolan
Cirkelträning, Bolmsöskolan
Fotbollsträning (barn f 2008-2011) Bolmsöskolan
Skytte i Bolmsöskolan
Pilates, Bolmsöskolan
Manusstopp för sockenbladet
Tabata, Bolmsöskolan
Sista anmälan till Blue Christmas

Programblad november
16

20

lö 16.00
18.00
sö 15.00
19.00
må 19.30
18.00
ti 18.00
18.00
on 19.30

21
22
23
24
25

to
fr
lö
sö
må

17
18
19

26
27
29

18.00
17.30
18.00
19.00
18.00
19.30
ti 14.00
18.00
on 19.30
fr 17.30

RödaKorsets auktion i SJöviken
Tacomys på Åsarna (anmälan senast 11/11)
Årsmöte Tannåkers sockenråd
Mixgympa, Bolmsöskolan
Cirkelträning, Bolmsöskolan
Fotbollsträning (barn f 2008-2011) Bolmsöskolan
Skytte i Bolmsöskolan
Husförhör i Tjust-Husaby
Pilates, Bolmsöskolan
Sista dag att lämna synpunkter på "Översiktsplan 2035"
HLR-utbildning (anmälan senast 14/11)
Tabata, Bolmsöskolan
Blue Christmas i Sjöviken
Mixgympa, Bolmsöskolan
Bolmsö IF har terminsavslutning (anmälan senast 20/11)
Cirkelträning, Bolmsöskolan
Daglediga i Bolmsö församlingshem
Skytte i Bolmsöskolan
Pilates, Bolmsöskolan
Tabata, Bolmsöskolan

Bolmsö IF

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.

Terminsavslutning blir måndagen den 25 november
för båda grupperna i gymnastiksalen kl. 18.00.
Familjen är välkommen, det blir prisutdelning och mat/fika.

www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070 563 32 94

Anmäl antal till Annika senast 20/11
på annika_fornander@hotmail.com
eller 0707 38 82 32
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken

HLR-utbildning

Bygget går framåt, vårt mål är att bli klara i år så vi kan få besiktningar
gjorda och slutredovisa i början av nästa år.

en utbildning som räddar liv!

Såsom i de flesta projekt kommer det motgångar ibland och ett sådant
var när vi nu i höst fått gräva upp trädgården på framsidan för att laga
vattenledningen.
Tack till alla som gjorde Oktoberfesten så lyckad!
Härlig kväll, god stämning, god mat, härlig musik och roliga danser.
Vi tar gärna emot feedback om ni vill vi skall göra om det?

torsdagen den 21 november
Bolmsö skola kl.18.00-21.00
Begränsat antal platser 15 st. Först till kvarn
Vi varvar praktisk träning med teori. Efter utbildningen vet ni hur ni bör agera när
lindriga eller livshotande olyckor är framme. Följande kommer att gås igenom på
kursen:

Hjärt- och Lungräddning


Tidig defibrillering

Stort TACK till de ekonomiska bidrag som getts till föreningen för den
sista etappen i ”Det stora Bygdegårdslyftet”



Använda hjärtstartare (grunderna)



Vad är hjärtstopp?

Pengarna från Arvsfonden är nu förbrukade.
Nu är det andra beviljande medel som används.
Tack till er som skänkt virke, nu har vi fått utbetalningen,
drygt 40.000:- inbringade den insamlingen.



L-ABC



Luftvägsstopp

Vårt mål är att genom olika ansökningar och insamlingar skall klara
även detta bygge utan lån men vi har sökt och blivit beviljande lån på
banken så vi skall klara likviditeten tills alla stöd är utbetalade.
Vill du bidra ekonomiskt så använd Bankgiro 893-5157 eller
Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Utbildare är Johan Blom, Cardio Säkerhet AB. https://cardiosakerhet.se/
Kostnadsfritt, föreningen bjuder på fika.
Anmälan görs via e-post till: annika_fornander@hotmail.com alt tel.070-738 82 32
senast en vecka innan kursen, 14/11,
Uppge namn, förening/organisation och eventuella kostavvikelse vid anmälan.
För mer information, kontakta Annelie Bengtsson, tfn 036-34 54 41 alt.
070-508 91 04, annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se

Annelie Bengtsson

Annika Fornander

Idrottskonsulent

Bolmsö/Tannåker GK

TACOMYS!!!
Vi äter gott.
Pratar smått.
Umgås helt enkelt!
I Tannåkers Bygdegård 16/11 kl.18.00
Pris 70:-/per person,
barn upp till 12 år 35:Föranmälan till Kerstin Kårhammer 073 528 86 72 senast 11/11
Välkomna önskar Tannåkers Bygdegårdsförening
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Stort TACK
från gymnastikföreningen till Bolmsö Fiber för
det ekonomiska bidrag vi fått som hjälpt oss att i
sommar/höst göra investeringar så att vi kan utveckla vår verksamhet ännu mer.
Styrelsen och de aktiva i
Bolmsö Tannåker gymnastikförening!
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TANNÅKER SOCKENRÅDS ÅRSMÖTE

Dagledigträffar hösten 2019
Bolmsö/Tannåker

Boende i Tannåker socken kallas härmed till årsmöte
Datum: Den 17 november
Tid:
Klockan 15
Plats: Tannåkers Bygdegård, Åsarna

29 oktober - Tannåkers församlingshem

Förslag till dagordning:

Kajsa Svensson berättar om sin resa till Rumänien.

26 november – Bolmsö församlingshem
Ove och Wenche Stålenbring och Lars-Uno Åkesson
sjunger och spelar välkända sånger. Utdelning av julblommor

Samtliga träffar är tisdagar klockan 14.
Välkomna!

1
2
3

Årsmöte enligt stadgarna.
Sockenrådets synpunkter på översiktsplanen
(till kommunen senast 20/11)?
Vilka frågor skall sockenrådet fokusera på 2019/2020?

Fler förslag till diskussionspunkter under övriga punkter?
Sänd dem gärna till mig innan mötet.
Vi bjuder på kaffe/te/saft och tilltugg
VÄLKOMNA
Bertil I Elmqvist
Ordförande
bertil@tannaker.se

Ett tack till Sara med familj o fam Söderberg
Tack ska ni ha Sara med familj, att ni kom på idén att öppna affären
igen. Det är så roligt att se den blomstra igen med att det står så
mycket bilar utanför jämnt, när man kör förbi. Om vi själva är inne i
stan, så kan vi köra ut till Tannåker för att handla när vi ändå kör förbi,
så nu blir det inte så mycket handla i stan. Detta tycker vi har blivit en
fin knutpunkt mellan Bolmsövägen och Skällandsövägen.
Tack även till familjen Söderberg som har ställt upp med att renovera
byggnaden och att macken får vara kvar.
Tack ska ni ha än en gång Sara med familj och fam. Söderberg
Mvh Bernt Siv
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Onsdag 20/11, 18/12

Torsdag 14/11, 12/12

Skällandsö

15.05—15.20

Färle

14.00 - 14.15

Jonsboda
Flahult
Torsdag 31/10, 28/11

15.25—15.40
16.40—17.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

14.20 - 14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00

Stapeled
Skogshäll

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Perstorp
Tjust
Österås

16.10 - 16.25
16.45 - 17.00
17.15—17.30

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 5/11, 19/11, 3/12
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Tannåkers Pingstkyrka november
10

16.00 GLORIES, Tomas och Caroline Broström
- f d dansbandet Blomman, Servering

12

18.30 Bön i kyrkan

17

16.00 Församlingsmöte hos Rosita och Lars-Uno

24

16.00 Mark Munro predikar och Jakob Wide sjunger i Jonsboda.
(gemensamt med N Bolmens mf)

1

13-17

Gravsmyckningskaffe i Bolmsö församlingshem

26

18.30 Bön i kyrkan

3

16.00

Minnesgudstjänst, Bolmsö, A Fall

18.00

Minnesgudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

10

9.30

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

17

18.00

Musikgudstjänst i Tannåker med Dörarp-Vittaryd och
Bolmsö-Tannåkers körer. M Lind.

10.00 Allhelgonagudstjänst i Hånger pingstkyrka. Hångerkören och
Mark Munro medverkar.

21

15.00

Symöte hos Eva Johansson, Bolmsö

17

10.00 Gudstjänst: Mark Munro, sång: Marcus Eriksson, nattvard

24

9.30

Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

24

16.00 Gudstjänst tillsammans med Tannåkers pingstkyrka och predikan av Mark Munro, sång av Jakob Wide.

1/12 9.30

Bolmsö o Tannåkers kyrkor november

Varmt välkommen till samlingarna.

Gudstjänster i Jonsboda missionshus november
Norra Bolmens Missionsförsamling
2

Väl mött på gudstjänsterna!

11.00
7/12

JULBUSSEN
Torsdagen den 5:e december kl. 13-17 gör julbussen ett
stopp utanför den nyöppnade affären Tannåker. I bussen
bjuds det på adventsfika och sång. Här finns också möjlighet
att handla skivor, kort och böcker (kontant eller Swish).
Julbussen ingår i Bussmissionen, som är en ideell kristen förening.
Välkomna hälsar Ove Jonsson och Alf Lax
(genom Anna Milston).
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Gudstjänst, Bolmsö, A Fall
Adventsgudstjänst i Tannåker, S-Å Fyhrlund
Julmarknad och julkonsert i Tannåker

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Fredagen den 1 november är ni hjärtligt välkomna
till Bolmsö församlingshem kl. 13-17
till Tannåkers församlingshem kl. 15-18
på GRAVSMYCKNINGSKAFFE.
Varmt välkomna!
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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 november kl. 12.00
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se
Mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 376. Utgivare: Bolmsö sockenråd

