Bolmsö Sockenråd

BOLMSÖ SOCKENBLAD

Årsmöte den 12 oktober kl 19.00
Sjöviken.

Nr 269 oktober 2010

Nu som bofast och efter sju år som ”helgbo” har jag äntligen lyckats
reda ut och lära mig skilja på alla föreningar och organisationer som
finns här på ön, de är många och ännu fler är engagerade i dessa. Jag är
nästan säker på att alla här på ön är engagerade i något.

Alla Bolmsöbor fasta
som sommargäster
är hjärtligt välkomna

Jag vet att utan allt engagemang och ideellt arbete hade inte Bolmsö
Bygdegård blivit årets bygdegård 2010 och Bolmendagen hade inte fått
fler besökare för varje år. Skolan - hade den funnits kvar? Vi har fått en
egen ”nyårsrevy” och antalet gästnätter ökar för varje år. Det känns bra
att läsa på Smålänningens första sida om Anders Olssons engagemang i
fiberfrågan , det gör att vi andra som inte kan så mycket om det känner
att någon tar tillvara öns och våra intressen.

Vi bjuder på fika.

Besök Bolmsö sockenråds
hemsida på

http://www.bolmso.se

Bolmsö – den engagera(n)de ön!

TACK
För alla ekonomiska bidrag till
Bolmsö sockenblad

Tannåkers sockenråds hemsida

Sockenrådet har Bankgiro nummer
5850-5959

http://www.tannaker.org

Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 oktober kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Brevlådan i Bollsta och mai lboxen töms
klockan 12.00

Bolmsö Sockenblad nr 269 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Det märks att alla är stolta över att vara ”BOLMSÖBOR” och gör sitt
yttersta för att sätta ön på kartan både lokalt och regionalt. Det är en
expansiv ö, inte en sömnig landsbygdshåla.
För mig som arbetat med dagstidningar och facktidskrifter det senaste
decenniet (sedan maj i år på Smålänningens annonsavdelning) kändes
det naturligt och väldigt kul att få möjligheten att engagera mig i sockenbladet. Jag kommer att försöka hinna jaga annonsörer, (vissa av er
annonsörer har redan märkt det!) men jag vill gärna ha
med artiklar om företagsamheten på Bolmsö också.
Är det något ni saknar i Sockenbladet, något som
borde förändras, hör gärna av er med synpunkter
eller önskemål.
Susanne Lööw
Hornstrand
Ny redaktör för Sockenbladet

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

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling Oktober 2010

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
Grattis Maria till gossebarnet önskar vi i
Sockenrådet!
Det är årsmöte den 12 oktober kl 19.00 i Sjöviken.
Vi bjuder på fika. Alla Bolmsöbor fasta som sommargäster
är hjärtligt välkomna

Gudstjänster
3 okt
10 okt

kl 09.30
kl 11.15

17 okt
22 okt
24 okt
31 okt

kl 09.15
kl 08.00
kl 09.30
kl 09.15

Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson, m flera.
Församlingsdag. Välkomnande av
komminister Sven-Åke Fyhrlund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Veckomässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.

Vi efterlyser gästskrivare som vill skriva förstasidan.
Det jobbas fortlöpande med grönt boendeprojektet.
Vi kommer att arbeta med ett fiberupprop. Det kommer mer information längre fram

Bolmsö Sockenråd
Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hor nstrand
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Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-69 49 33
beställes dagen innan

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

tel. 911 01
E-post: manus@bol mso.se
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Kyrklig verksamhet Bolmsö församling Oktober 2010
11 okt
19 okt

kl 18.00
kl 14.00

21 okt
25 okt
30 okt

kl 18.00
kl 18.00
kl 18.00

Bibelstudium, Bolmsö församlingshem.
Dagledigträff, Bolmsö församlingshem,
Sven-Åke Fyhrlund medverkar.
Symöte hos Dagny Svensson.
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem.
Kyrkliga syföreningens auktion. Börjar med
helgmålsbön i kyrkan.

Pumpor Säljes!
Nu är min skörd med pumpor klar.
Små prydnads-pumpor i olika färger säljes.
Kom och köp!!
Fanny Johansson
Backegård 3
0372-941 95

Hyra Bolmsö Bygdegård 2011?
Om du tänkt hyra Bol msö Bygdegår d Sjöviken nästa år är det
hög tid att boka,
det är redan nu flera bokningar gjorda för 2011.
Kontakta Sol veig Carlsson, Håringe 0372-910 00
eller maila bygdegarden@bolmso.se

PROGRAM BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING OKTOBER
Tisdag 5/10 Luftgevär träning kl. 18.00
Bolmsö skola Olle + Johan L
Tisdag 12/10 Luftgevär träning kl. 18.00
Bolmsö skola Stefan L + Ann -Sofie

Bolmsö Bygdegår dsförening
Tisdag 19/10 Luftgevär träning kl. 18.00
Bolmsö skola Kent + Sven

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus

Tisdag 26/10 Luftgevär träning kl. 18.00
Bolmsö skola Olle + Malin L
se även www.bolmso.se/skytte

Söndag 10/10
kl. 10.00 Gudstjänst, Peter Jansson
Sång: Mia och Eveli na Jansson Nattvard
Bolmsö-Tannåkers Röda korskrets
Söndag
Lovsång

24/10

kl. 10.00 Jan Nilsson med Gideoniterna

Välkomna!
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Under oktober månad gör vi som vanligt ett "bössbesök" till hushållen.
Auktionen blir den 20 november i år som vanligt i Sjöviken mer om
detta i november månads socken blad.
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Välkommen till Tannåkers Bygdegård Åsarna
30/10 kl 19.00 för medlemsfest.
Vi äter och umgås i vår nyrenoverade lokal.
Föranmälan sker till Peter Kårhammar (Kårabo)
070-356 14 94 eller 0370-450 73
Medlemsavgiften är 50:- per person/år.
Du är välkommen att anmäla medlemsavgift och vara med på festen!
Med vänlig hälsning Styrelsen i Tannåkers Bygdegårdsförening

Hösterbjudande!
Hidea 4-takts motorer

2,5 hk NU 5.250:5 hk NU 7.700:-

Bolmsö Marin
0372-940 40

Höststädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 30 oktober kl 09 .00 är det dags att städa utomhus i
Bolmsö Hembygdspark. Det är roligt när vi är många som jobbar ihop
så vi välkomna gärna lite nya deltagare också.
Ta med räfsa och glatt humör!
Efter jobbet bjuder föreningen på kaffe och fika bröd.
Bolmsö Hembygdsförening
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”GRÖNT BOENDE TANNÅKER – BOLMSÖ”
är namnet på det Leader-projekt som sockenråden på Bolmsö och i Tannåker
gemensamt arbetar med.
Syftet med projektet är att undersöka hur stort behovet är för ett tryggt, grönt
boende i vår bygd. Det kan vara anpassat boende för seniorer som vill leva
bekvämt men ändå för sig själva, och yngre som behöver boendealternativ
för att leva och verka i Bolmenbygden. Det handlar också om att ha en bra
service som företags- eller föreningslokaler och matservering.
Vi har nu kommit så långt att vi med detta sockenblad har delat ut en enkät
till varje hushåll i Tannåker & på Bolmsö.
Vi vill att alla personer över 13 år lämnar ett svar, och därför har vi sett till
att extra exemplar av enkäten finns i affären, i kyrkorna och tillgängligt via
hemsidorna www.tannaker.org och www.bolmso.se
Ta dig tid att tänka efter och svara på enkäten – även om du tycker att det rör
sig om något som ligger långt fram i tiden.
Tänk på att det just är framtiden för vår bygd det rör sig om.
Vi tror att detta är en väg att gå, att ett sådant boende kommer att ge nytt liv
till bygden, ge flera nya invånare och förbättra tillvaron för dom som önskar
att bo här.
Det är samtidigt ett sätt at framtidssäkra affäran och skolan.

INFORMATIONSMÖTE 6 OKTOBER
Kl. 18.30 i Bygdegården Sjöviken.
Till inspiration och information, ställa frågor, få fram egna idéer etc.
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WHISKYPROVNIN G

Tannåkers café !
Sugen på att" fika" prata och handarbeta för den som vill
.

Tannåkers bygdegård den 16:e oktober kl 18:00

Onsdagar kl 14.00-16.00 den: 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 8/12.

Lördagen den 16:e Oktober anordnar Tannåkers bygdegårdsförening
en Whiskyprovning!

Vi träffas alla gångerna i affären.

Det blir en spännande kväll fylld med ljuvliga dofter och smaker!

Välkomna Maritha Thorstensson.

Prisbelönta Helena Hugo från Bredaryds Wärdshus, nominerad till
hederspris för att ha utvecklat Sveriges bästa öl & whiskykrog,
kommer hit och delar med sig av sin enorma kunskap.

Bokbussen kommer!
torsdag 28/10
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tannåker affär

onsdag 6/10
14.20-14.35
14.40-15.00
15.10-15.30
16.10-16.30
16.35-16.50
17.00-17.15
17.25-17.40

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Flahult

15.15-15.30
15.35-15.50
16.35-16.50

torsdag 14/10
Hölminge
Tjust
Stapeled
Skogshäll

15.05-15.20
15.35-15.50
16.25-16.40
16.45-17.00

Till Bolmsö skola den 11/10 och 25/10

Har du aldrig varit på en whiskyprovning tidigare så är det verkligen
på tiden! Helena kommer att guida oss genom hela provningen och vi
kan lova en mycket givande kväll!
För bara 300 kr kan du som medlem i Tannåkers bygdegårdsförening
få vara med om årets häftigaste smak- och luktupplevelse!
Är du ännu inte medlem? -Bli det snarast och häng med på provningen
du också!

Begränsat antal platser, ”först till kvarn” gäller!
Efter provningen serveras enklare förtäring.
Observera att anmälan är bindande.

Behöver du hjälp med sömnad?

Sista anmälningsdag 10:e oktober

Ändringar
Lagningar
Gardiner mm

För frågor och bokningar,
kontakta Peter Kårhammer
tel. 0370-47 200

Tina Johansson
Klockaregården
0372-911 84
12
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Tannåkers Diversehandel

Bolmsö-Tannåkers Röda korskrets.
Månadsmöte i oktober.

Sommaren är slut även om vi fortfarande kan njuta av riktigt sköna
dagar.
Våra öppettider är måndag - fredag 09.30 - 18.00, lördag 09.30 - 14.00
och söndagar håller vi stängt - ni är alla välkomna!

Vi träffas i Sjöviken den 4 oktober
klockan 19 00- 21 00.
Denna kväll packar vi baby paket.
Vi bjuder på fika

Vår underbara Jessica kommer dessvärre att lämna oss nu i september.
Inget lätt beslut för oss men tyvärr saknar vi många kunder och för att
vi ska finnas kvar i bygden tvingas vi nu kraftigt dra ner på personalstyrkan. Visst har vi haft många kunder och full fart nu i sommar
men tyvärr räcker inte åtta veckors härlig kund-rusch för att vi ska
överleva.
Känns självklart tråkigt och vi hoppas att ni alla
underbara
Bolmsö- och Tannåker bor trots allt uppskattar
att butiken finns och kommer till oss!
Vi vill tacka Jessica för två fantastiska år!

Välkommen till Bolmsö Ridskola!
Vi har kurser för alla
Från 6 år till vuxen, nybörjare eller van ryttare
*Terminsridning 1 gång i veckan

*Turridning

*Privatlektioner

Ring för anmälan eller mer info

Promenader Oktober.

Mia Johannesson
070-689 40 06

Tisdagen den 5 oktober Hov (Walléns) klockan 14 00.
Tisdagen den 12 oktober. Kyrkbyn klockan 14 00.
Tisdagen
den
26 oktober Husaby klockan 14 00.

Rivningsmaterial
30 rullar gullfiber isolering bortskänkes.
Finns för avhämtning på Hornstrand.
Välkomna Kajsa S.
6

Först till kvarn 0372-911 01
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Teaterresa, igen!

By och Torpvandring
Tack till er alla som deltagit på årets By och Torpvandring i Hovs
rote. Nu påbörjas bearbetning av materialet och den färdiga sammanställningen skall finnas klar till nästa års vandringar som sker
i Möcklagårdsrote.
Hör gärna av er till Solveig Carlsson, Håringe om ni har material eller
uppgifter som vi kan lägga in i dokumentationen
Bolmsö Hembygdsförening

Fredagen den 29 oktober tar vi en
buss till Bredaryd och går på revy i
Bolmenbygdens
Norra skolan.
kulturförening
Avresa från Kyrkbyn kl 17:30 och
påstigning utmed vägen.
Medlemspris för teater inkl kaffe
samt resa är 200:och 100:- för ungdomar under 20 år.
Icke-medlemmar betalar 50:- extra.
Boka biljetter hos Eva-Marianne & Jan 0372-931 32 senast 22/10.
Musik i replokalen i Sjöviken

STORTVÄTT
Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som
finns i Bygdegår den.
Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson
för bokning och nyckel .
Tel 0372-910 24 eller 070-559 10 24
Bolmsö Bygdegår dsförening

Hjärtligt tack
för en fantastisk sommar i
restaurangen!
Välkomna tillbaka 2011.

Gårdsbutiken är öppen

Det behövs en introduktion för att få öva i replokalen och vi kör kurser efter behov.
* Roddarkurs, 5 gånger
* Replokalsintro, 3 gånger
Medlemsavgift: 100:- för vuxna
50:- för ungdomar (7-20 år)
Vi hörs och syns!
Bg: 5861-4868
Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu
Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se
Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne, Lotta, Anton, Solveig
http://bolmso.se/kulturforeningen.php

Arkivensdag lördag 13 November

tors-fre-lör-sön 10.00 – 18.00

Kl 14-17 är ni välkomna till Bolmsö Församlingshem

hela året

Välkomna / Bolmsö Hembygdsförening
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Programblad Bolmsö - Tannåker oktober 2010
Sön 3.
Mån 4
Tis 5
Ons 6

Sön 10

Mån 11
Tis 12

Ons 13
Lör 16
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09.30 Gudstjänst Tannåkers kyrka, Eklund
19.00 Grabb, Skolan.
19.00 Röda kor set, månadsmöte, Sjöviken
19.30 Aerobic, Skolan.
14.00 Promenad, star t Hov, Walléns
18.00 Luftgevärträning, Bolmsö skola
14.00 “Fika”, Tannåkers café
18.30 Grönt boende Tannåker-Bolmsö,
i
informationsmöte Bygdegår den Sjöviken
19.30 Pilates, Skolan.
.
10.00 Jonsboda mi ssionshus, Gudstjänst, Peter
Jansson, sång: Mi a och Evelina Jansson
Nattvard,
11.15 Mässa Bol msö kyrka, Gustavsson mfl
Församlingsdag. Välkomnande av kommi nister
Sven-Åke Fyhrlund
19.00 Grabb, Skolan.
18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem.
19.30 Aerobic, Skolan.
14.00 Promenad, star t kyrkbyn
18.00 Luftgevärträning, Bolmsö skola
19.00 Årsmöte Bolmsö Sockenråd, Sjöviken
19.30 Pilates, Skolan.
18.00 Whiskyprovning, Tannåkers Bygdegård

Programblad Bolmsö - Tannåker oktober 2010
Sön 17. 09.15 Mässa, Bol msö kyrka, Gustavsson.
11.00 Mässa i Tannåkers kyrka. Församlingsdag.
Fyhrlund.
19.00 Grabb, Skolan.
Mån 18 19.30 Aerobic, Skolan.
Tis 19 14.00 Dagledigträff, Bolmsö försmlingshem, Sven-Åke
Fyhrlund medverkar
18.00 Luftgevärträning, Bolmsö skola.
Ons 20 14.00 “Fika”, Tannåkers café
19.30 Pilates, Skolan.
Tor 21 18.00 Symöte hos Dagny Svensson
Fre 22 08.00 Veckomässa Bolmsö kyrka. Gustafsson
Sön 24 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
10.00 Jonsboda mi ssionshus, Jan Nil sson med
Gideoniterna, Lovsång
19.00 Grabb, Skolan.
Mån 25 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
19.30 Aerobic, Skolan.
Tis 26 14.00 Promenad, star t Husaby
18.00 Luftgevärträning, Bolmsö skola
Ons 27 19.30 Pilates, Skolan.
Fre 29 17.30 Teaterresa, Bolmenbygdens kul turförening
Lör 30 09.00 Höststädni ng Bolmsö hembygdspark
18.00 Kyrkliga syföreningens auktion. Börjar med
helgmålsbön i kyrkan
19.00 Medl emsfest, Tannåkers Bygdegård Åsarna
Sön 31 09.15 Mässa, Bol msö kyrka, Fyhrlund
11.00 Gudstjänst i Tannåkers kyrka. Fyhrlund.
19.00 Grabb, Skolan
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