Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

BOLMSÖ SOCKENBLAD

http://www.bolmso.se

Nr 364 OKTOBER 2018

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 oktober kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan vid affären 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 affären.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 364. Utgivare: Bolmsö sockenråd

En regnig dag som denna sitter jag hemma och pluggar om barntandvård och tandreglering. Mycket att hålla reda på men roligt
när man känner igen och kan följa sina egna barn i utvecklingen!
Denna otroliga sommar har säkert gjort att många tycker det ska
bli riktigt mysigt med höst. Nog får vi hoppas att inte vintern blir
lika extrem som sommaren. Jag har nog aldrig städat och grillat så
lite som denna sommar, men badat och njutit av stunderna desto
mer. Golvfläktarna har gått på högvarv här hemma och vartenda
sommarplagg i garderoben är använt!
Nu väntas vackra höstdagar och kyligare väderlek med allt vad det
innebär. Jag förknippar hösten/vintern med en vedpanna som ska
underhållas (för oss som fortfarande har), VAB för småbarnsföräldrar, inomhusprojekt och jakt. Med förhoppning om att det blir mer
av de två sistnämnda och mindre av det andra!
Hälsningar Britta i Bo

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

Ordförande
0705 59 41 91

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Sekreterare
0372-911 82, 0733 56 54 11

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56
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9.30

Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

14

11.00

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund, Församlingsdag

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

0372-911 13

18

15.00

Symöte hos Ing-Britt Johansson, Bolmsö

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

20

18.00

Missionsauktion, Bolmsö, A Fall

21

09.30

Gudstjänst, kyrkkaffe i vapenhuset, Tannåker, S-Å Fyhrlund

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95

28

9.30

Gudstjänst, Bolmsö, M Lind

Carina Bolmblad, Uddarna
carina.bolmblad@gmail.com

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

0708 56 20 13

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31
Redaktör för bladet:
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
0703 44 61 05
AKTUELLT:

Bolmsö o Tannåkers kyrkor oktober

Tannåkers Pingstkyrka oktober
1 18.30 Alphakursen fortsätter
14 16.00 Burundi-hjälpen, Uno Gustavsson informerar
27 18.00 Tommy Ström
28 16.00 Tommy Ström

Varmt välkommen till samlingarna, inte minst alphakursen!

Onsdag 24/10, 21/11, 19/12
Skällandsö
15.15—15.30

Torsdag 18/10, 15/11, 13/12
Färle
14.40 - 14.55

Jonsboda
15.35—15.50
Flahult
16.40—17.05
Torsdag 4/10, 1/11, 29/11
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Bolmsö skola (10.15-11.20)

19

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Gudstjänster i Jonsboda missionshus oktober
lö 6 18.00 ”Mat o gemenskap”, kvällens ämne ”Spännande frågor
om livet”, Malin K Josefsson och Mark Munro
sö 14 18.00 Gudstjänst Mark Munro, sång Bibbi Petersson, nattvard
sö 21 10.00 Gudstjänst med föredrag i Hånger Pingstkyrka,
Henrik Kindvall. Servering. OBS! platsen
lö 27 18.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka, både lö och sö
sö 28 16.00 Tommy Ström. OBS! tid och plats
Norra Bolmens Missionsförsamling
Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna

Aktiviteter för BolmsöTannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
1 oktober kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe
Vi tömmer bössorna och planerar auktionen den 24 nov i Sjöviken och
julmarknaden i Tannåker den 8 dec.
5 november kl 18-19
Vi förbereder kvällens möte i Bolmsö församlingshem
5 november kl 19
Krisberedskapsplan: Se särskild annons

Auktion
OBS Ändrad datum till den 24 nov kl 16 i Sjöviken

DAGLEDIGTRÄFFAR BOLMSÖ OCH TANNÅKER
HÖSTEN 2018
9 oktober– Bolmsö
”Kvinna i Pakistan” Monica Wickford, Horda, berättar om kvinnliga
livsöden hon mött under många år i Pakistan.
6 november—Tannåker
”Ett ljus för hoppet” Mari-Anne och Göran Gustafsson berättar om hur
det var för dem som föräldrar under den tid som sonen Johan var kidnappad i Mali.
4 december—Bolmsö
Julavslutning med jugröt.
Sång och musik av Bengt Birgersson
Samtliga samlingar är på tisdagar kl. 14

Välkomna!
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GÅVOR TILL AUKTIONEN OCH JULMARKNADEN
MOTTAGES TACKSAMT
Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

Bolmsö Tannåker gymnastikförening
I höst har ni möjlighet till fem olika pass.
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr för barn/ungdomar
t.o.m. tredje året på gymnasiet. Då får ni gå på hur många pass ni vill i
veckan. NYA medlemmar kan testa tre pass gratis!
Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal.
Med gemensam avslutning måndag 17/12 kl. 19.00
måndag

18.00

Yoga med Agnes

19.30

Cirkelträningen med Emelie

onsdag

19.30

Pilates med Monica

fredag

17.30

Puls med Emelie

söndag

19.00

Mix med Monica
3

Välkomna till NYBYGGAR-FEST!
Vi som bjuder in är alla nyinflyttade och nyfikna på övriga Bolmsö/
Tannåkers-bor. Vi ser fram emot en härlig kväll där vi umgås och har
trevligt tillsammans.
NÄR: lördag 27 okt kl 18.00
VAR: Bolmsö bygdegård Sjöviken
HUR: Knytkalas-ta med något till vår gemensamma
buffé samt egen dryck.
Vi bjuder på välkomstdrink, kaffe och kaka.
Under kvällen blir det allsång och ljuv musik. (Vill du bidra
till underhållningen så hör av dig i samband med anmälan).
SISTA ANMÄLNINGSDAG: söndag 14 okt
till Dag Blommegård 070-531 56 96
eller Sara Sturesson 0732-077007
Vi ses den 27 oktober hälsar:
Bo och Hjördis Ingman-Runesson, Österås
Jonas och Pernilla Ölveteg, Horn
Dag och Susanne Blommegård, Österås
Reidar och Sara Haraldsson-Sturesson, Österås
Christian och Maria Immonen, Bolmsö Kyrkby

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.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294
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en av de få gångerna som jag sov i en riktig säng. Det var Sune Grankvist i
Hov som ställde en sådan till förfogande.

Lugnt och stilla för det mesta alltså. Men vid ett tillfälle höll just Bolmsö på att bli sergeant Janssons fall.
Sommaren 1943 hade Hasse blivit skickad till Karlsborg för utbildning
till kompaniadjutant. En vecka innan kursen enligt schema skulle vara
avklarad fick man beskedet: nu är det klart, åk hem!
Det gjorde Hasse, hem till Bolmsö.
Där satt han i godan ro och njöt av friden tillsammans med familjen när
en dag tystnaden bröts av en lastbil med medföljande ilsken major!
- Vilket liv det blev, skrattar Hans Jansson. Majoren hotade med krigsrätt i Värnamo för att jag avvikit. Han fick det hela att låta som snudd på
förräderi.
Nu ordnade allt upp sig till det bästa. Missförståndet låg i att de militära
myndigheterna använde sig av telegram för inkallande och dylika distribuerades inte av Postverket som dock var införmerade om Janssons tillfälliga vistelseort.
82 år gammal har Hans Jansson betydligt mer än god ordning på minnet.
Han stakar sig varken på år eller månader och den ena militära utflykten
efter den andra har han glasklar för sig.
- Tur att du inte frågar mig om femtiotalet, ler Hasse. Då hade det blivit
betydligt värre.
- Att jag minns så väl hänger samman med krigsårens speciella atmosfär
Redan sommaren 1940 började folkskolorna i Skåne att evakuera sina
elever norrut och av dem hittade en del vägen till Bolmsö. Barnen hystes
in överallt där möjlighet där möjligt var. På bondgårdar, i skolor, hos
privatpersoner.
- Ja, den militära ledningen hade ju mer eller mindre öppet deklarerat att
södra Skåne inte skulle försvaras. Det skulle inte löna sig.
Kylan räddade
En sak är Hans Jansson övertygad om: Det var den stränga vintern 1942
som räddade Sverige undan en tysk invasion.
- Hitler hade långt gångna planer på att komma på besök. Men den starka kölden och den stora mängden snö som kom i februari fick honom att
skrinlägga sina planer. Just i den vevan befann sig Jansson och hans kanoner utanför Linköping, I 32 graders kyla! Några 32 grader är det inte
när vi skiljs åt. Men nästan, fast plus. Precis som det ska vara när Hasn
Jansson besöker sitt Bolmsö. Vilket han hellre gör civilt än militärt.
Artikeln är insänd av Pelle Bachrach

Den 27 juni 1989 var följande artikel införd i Smålänningen.
Artikelförfattare var Thomas Wulff.
I artikeln berättas om Hasse Jansson och Yngve Ahlgren. Båda var skollärare och födda i Västra Skrävlinge, Hasse 1907 och Yngve 1908. Deras familjer var fritidsboende på Bolmsö. Hasse dog 1999 och Yngve
2002. Dessutom nämns Hjalmar Westergren, som hade diverseaffär i
Bollsta och Sune Grankvist i Hov, båda kända Bolmsöbor.

ANDRA
VÄRLDSKRIGET
Visst kom kriget även till Bolmsö
Om Hasse Jansson och hans kära Bolmsö kan skrivas spaltkilometrar.
Sedan 1939 har malmösonen, nu 82 år vorden, varit ön trogen.
Om Jansson, Bolmsö och andra världskriget kan väl ändå inte mycket sättas på pränt?
Åh jo. Hans Jansson är en av de få svenskar som även i uniformerat tillstånd gästat ön.
1939 upptäckte familjen Jansson semesteridyllen Bolmsö. Ditlockade av gode
vännen Yngve Ahlgren som fortfarande hör till de fasta semesterfirarnas skara.
Janssons började med att hyra men sedan 1947 har man bott på den egna tomten i Hassle.
Men sommaren 1940 handlade det om inkvartering av annat slag.
- Under kriget tillhörde jag ett luftvärnsförband som skickades kors och tvärs
över riket. Jag var sergeant på den tiden och fungerade som troppchef.
Så en vacker sommardag i krigets andra år mullrade män och kanoner över
gamla Tannåkersbron.
Fem troppar placerades ut med sina 20– och 40-millimeters kanoner.
- Hjalmar Westergren hyste in staben i sin villa, berättar Hasse. Själva förbandet hade en tältförläggning nere vid hamnen till. Och så gick vi i eldställning
bortåt den gamla skolan, ner åt Östergården till.
Men kanoner på Bolmsö av alla platser?
- Ja, jag minns att vi själva tyckte det var konstigt. Men några motiveringar
gavs inte och det var bara att lyda. Men jag tror att det hela var ett led i den
stora manöver som senare skulle äga rum nere i Åstorpstrakten.
De två veckor som Jansson och hans mannar tillbringade som försvarare av
och på Bolmsö förflöt utan incidenter. Man sköt med sina kanoner i tid och
otid och trimmades samman som enhet.
- Det jag kommer ihåg mest av den där kommenderingen, förutom att det var
ett roligt sammanträffande med Bolmsö såväl civilt som militärt, var att de var

Val söndag 9 september
Tack till er 261 personer som kom och lämnade er röst i röstlokalen på Bolmsö skola.
Det var kö långa tider och det gladde oss som röstmottagare att så många ville
komma till röstlokalen.
Vi ses igen söndagen den 26 maj 2019 då det är EU val.

Röstmottagarna
Dags att rota fram baskern ur garderoben!

Fransk afton 17 Novembre
i Tannåkers bygdegård, Åsarna kl 18.
La Famille Franҫaise spelar musik att både lyssna till och sjunga med i.
Vi provar på språket, gester och denna meny

Flamberade sniglar (eller champinjoner)

Boeuf/Veg Bourguignon, potatis och grönsallad

Fromages (ostar)

Dessert & café
Alkoholfritt bubbel och vatten/saft serveras. Önskas starkare dryck tar
man med sig och vi tipsar om dessa viner:
1.
Bubbel – Charles de Fère 7425 vitt el 75350 rosé
2.
Vitt vin till sniglar – Moulin blanc 78951
3.
Rött vin – Pinot Noir 82531, Côtes du Rhône 2167
4.
Dessertvin – Château la Varière 2200
Vuxna: 250:- Unga: 12-25 år: 150:Anmälan senast 9/11 genom att betala på
bankgiro 5861-4868 / swish 123 22 62 723
Buss inom Tannåker och Bolmsö för 100:- tur/retur.
Specialpris för medlemmar 0:- Boka på 070-5594028.
Välkomna på våra träffar 3/10 & 13/11 kl 19, i Sjöviken!
/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, Mats
Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson
Medlemsavgift 2019:
100:- för vuxna & 50:- för unga 7-25 år
Bg: 5861-4868 eller swish: 123 22 62 723
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Måndag 24 september påbörjas etapp II i den långsiktiga plan som bygdegårdsföreningen har för utveckling av Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Då börjar grävarbetet på södra sidan av bygdegården. Det blir en stor grop
som både går söder ut och mot framsidan. Tillbygget blir likastort som entrén
delen är idag.
Ni skall kunna följa bygget både här i Sockenbladet men också på bygdegårdens hemsida www.bygdegardarna.se/bolmso
Vi behöver arbetshjälp under byggtiden, nu först medhjälpare till grundarbete
och murning. Kan du hjälpa till en dag eller två (både vardagar och helger) så
kontakta Bernt i Håringe, Tommy Björkman eller Solveig i Håringe. Eller
skicka mail till bygdegarden@bolmso.se .
Vi tar tacksamt emot ekonomiskt bidrag.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Se också annons för två arrangemang i höst, Berättarcafé med Bengt af Klintberg den 20/10 och FriTeatern den 25/11.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Bolmsö Tannåker Gymnastikförening 50 ÅR !
Detta uppmärksammas lördagen den 6 oktober
i Bolmsö skolans gymnastik- och matsal.

Ekologiska och KRAV-godkända grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö. Vi tar emot beställningar också.
Välkomna!
Nyheter!!!
*Vi har en liten gårdsbutik med självbetjäning.
Öppet tid: Alla dagar kl.9-20 under säsongen (t.o.m. ca. första
helgen i november). Kolla mer info på Facebook
”stapeledsträdgård”!
*Vi tar gärna emot betalning via Swish: 070 8574 315
*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeledsträdgård”
Kontakt: Makiko Jonsson
Stapeled1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com

LAMMKÖTT och FÄLLAR
Helt eller halvt lamm, ostyckat eller styckat
efter önskemål. Vikter helt ca 14-20 kg.
Tvättbara fällar av Gotlandsfår
i vackra gråa toner.

1350:- / st

Det bjuds på tårta med dryck mellan 14-17, bilder och film!

Då det är stort tryck på slakterierna i år
så blir slakten först i mitten på november.

kl 14 Retropass, kl 15 Pilatespass och Yoga, kl 16 Puls
Frukt och vatten finns!

Beställning och frågor.

Alla varmt välkomna både medlemmar och icke medlemmar!!

mail: thodre10@msn.com
tel: 0708 982776

Katarina och Thomas på Tittut

6

85:-/kg
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Mannen som blev ensam
Söndag 25 november
kommer Friteatern till Bolmsö med föreställningen ”Mannen som blev
ensam”, efter en novell av Fritiof Nilsson Piraten.
Föreställningen spelas kl 16 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken och det är
ett samarbete med Riksteatern i Ljungby
Biljettpris: Ordinarie 190, Ungdom 120, fika ingår.
Förköp: ljungby.riksteatern.se. Resterande biljetter säljes i samband
med föreställningen. Biljettinformation 0702 13 55 16.

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF oktober 2018
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18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan + Catrine

9

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan + Frida

16

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Catrine + Max

23

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan + Erik

Rottne Industri Cup, Söraby / Rottne

Anmälan senast 23/10

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan + Erik

27
30

18.00

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 träningar.
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
14

Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern Ljungby

Nu drar vi igång höstens luftgevärsskytte.
Tisdagar kl 18 med början den 2:e oktober
i Bolmsöskolans gymnastiksal.
Prova på gratis 3 gånger.
Alla nya och gamla skyttar välkomna.
/ Ledarna
7

KRISBEREDSKAPSPLAN
FÖR BOLMSÖ OCH TANNÅKER

Kultur på Bygden med
Bengt af Klintberg den 20 oktober

Svenska Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vi har ett uppdrag
att stötta myndigheterna i krissituationer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet
med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för planering och
försörjning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst med mera. Försvarsmakten
har till uppgift att i fred förbereda för att försvara Sverige mot väpnade angrepp som hotar vår frihet och oberoende.
Röda Korsets verksamhet är ett komplement till myndigheterna men vi agerar
i samverkan med dem, nationellt och lokalt.
Lokal beredskap
Vid många kriser och katastrofer finns ett gap mellan den hjälp som samhället
erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver. Röda Korsets frivilliga
kan erbjuda medmänskligt stöd och praktisk hjälp åt drabbade och deras närstående. Röda Korset strävar efter att ha organiserad beredskap i landets
samtliga kommuner. Idag kan vi erbjuda det i ungefär hälften av landets kommuner

Kultur på bygden är ett årligt återkommande
kulturarrangemang som arrangeras av
bygdegårdsföreningar i kommunen och
kultur- och fritidsförvaltningen. 2018 års
program bjuder på en blandning av allsång,
berättelser och konserter - så kom, hör och
häpna!

Vad har då Bolmsö-Tannåker att erbjuda om något skulle hända?
Skogsbrand, husbramd, stormar, sjöolyckor, bussolyckor,försvinnande mm?
* Varje enskild krets behöver:
1. upprätta listor över sina frivilliga, deras genomgångna rödakorsutbildningar samt andra
kompetenser / resurser. Behöver vi satsa på mer utbildning?
2. upprätta listor över de materiella resurser kretsen förfogar över – västar, filtar, första hjälpen-utrustning, second hand-kläder, lokaler - inte nödvändigtvis kretsens egna utan även sådana kretsen skulle kunna ha tillgång till för en krisinsats – fordon mm. samt även organisationer,
företag och personer i kretsens nätverk som skulle kunna bidra med resurser och/eller tjänster i
händelse av en kris
3. diskutera och fatta beslut om mandat och ekonomiska förutsättningar för krisinsatser i
närområdet
4. fatta beslut om inköp av materiel som skulle kunna vara användbar för krisinsatser – exv.
västar och filtar

Jag, Birgitta Wallén, ordförande i kretsen har försökt att inför mötet att skissa
lite på vad vi kan ha för resurser. Detta bara för att vi inte ska behöva börja
från noll utan vara en bit in på vägen. Det jag kommit på är sådant som poppat
upp i huvudet och ingen är tillfrågad. De resurser som finns kan säkert bli fler
och några resurser måste säkert strykas.

Lördag 20 oktober, i Bolmsö Bygdegård Sjöviken, kl.15.00
Berättareftermiddag med Bengt af Klintberg. Bengt är ett välkänt
ansikte på Ljungby berättarfestival, år 2018 besöker han inte bara
festivalen utan återkommer även den 20 oktober för en
berättareftermiddag utöver det vanliga.
Men det är inte bara Bengt af Klintberg som skall berätta, vi hoppas på
många lokala berättare som vill låta oss andra höra och häpna.
Kanske berätta om egna händelser eller sådant man hört barn eller äldre
berätta. Speciellt välkomna till er berättarsugna personer.
Det är inget inträde men ta med pengar till kaffeserveringen, då det är
ett eftermiddagsarrangemang blir det kaffe och våfflor som serveras.
Våfflorna serveras både som ”vanligt” med sylt och grädde men det
kommer också att finnas lite mer matigt alternativ. Då det inte är något
inträde kommer kaffe och våffla att kosta 50:-.
Kultur på bygden arrangeras 2018 av
Ljungby kommun i samarbete med bygdegårdsföreningen
och Berättarnätet Kronoberg

DET ÄR BARA DU SOM ÄR ANSVARIG FÖR RESURSEN SOM KAN SÄGA
JA ELLER NEJ
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Här följer det som jag funderat på

Bolmsö Hembygdsförening
Lördagen den 27 oktober hälsas alla välkomna till Bolmsö Hembygdspark för hösstädning.
De löv och grenar som ramlat ner skall räfsas upp, hängrännor rensas,
midsommarstången tas ner, ”trädgårdsmöblerna” tas in mm arbete som
behöver göras innan vintern i parken.
Vi börjar kl 09 och efter arbetets slut så bjuder föreningen på fika.

Lördag 10 november är ni välkomna på Arkivens Dag kl 14-17.
Platsen är Bolmsö Bygdegård Sjöviken där Hembygdsföreningens
arkiv är numera. Välkomna att se vårt arkiv och allt material som finns
där.
Som tidigare år på Arkivens Dag tar vi fram material som vi vet är extra intressant för er besökare, men säg gärna till innan om det är något
ni vill se ur samlingarna. Det kommer att finnas enklare fika till försäljning.
Hembygdsföreningen har tagit fram en mindre flagga av vårt sockenvapen, kan användas som fasadflagga, båtflagga eller motsvarande. Finns
att köpa för 300:-. Har du ej fått tag i någon under sommaren så kontakta Solveig Carlsson, tel 0372-91000, hembygd@bolmso.se
Finns också till försäljning på Arkivens dag.
Bolmsö Hembygdsförening

Bolmsö sockenråd bjuder på smörgåstårta!
Detta sker i samband med vårt årsmöte
söndagen den 14 oktober kl. 15.00
i Sjöviken bygdegård.
Välkomna!
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Lokaler

Tannåkers kyrka, Tannåkers församlingshem, Pingstkyrkan
Tannåker, Missionskyrkan Jonsboda, Åsarna, Bolmsö kyrka, Bolmsö församlingshem, Sjöviken, Bolmsö skola, Hägern mm
Fordon

FVOF tillsyningsbåtar, Räddningsbåt, Brandbil, Taxi, Skogsmaskiner mm
Personal med särskild utbildning

Läkare, Sköterskor-undersköterskor, Brandräddningspersonal, Präster-pastorer-diakoner, Kockar
Övriga frivilliga

Serveringspersonal, Kaffekokning, Bakning, Transporter,
Barnpassning, Medmänniska, Föreningar, Företag, HÅLLA
HANDEN mm
Vi inbjuder med anledning av ovanstående till ett
stormöte i Bolmsö församlingshem

5 november kl 19.
Vi bjuder på en kopp kaffe med tilltugg.
Ni som ”namngetts” ovan hoppas vi skickar en representant till mötet,
där ni kan meddelar om ni vill hänga på tåget.
TÄNK PÅ ATT DET KAN VARA DU SOM DRABBAS NÄSTA
GÅNG!
Från Malmö kommer Anders Sjöstrand, för att informera och inspirera oss alla!
Han är verksamhetsutvecklare för lokal beredskap inom Röda Korset.
Så rödakorsare, lokalhållare, fordonsägare, personal med särskild
utbildning, föreningar, företagare och medmänniskor ni är alla
välkomna,
/ Birgitta Wallén, ordf. i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Har du frågor ring Birgitta 070-2691129
eller maila birgitta.wallen@telia.com
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Programblad oktober 2018
mån

1

18-20
18.00
18.30
19.30

tis

2

ons

3

fre

5

lör

6

sön
mån
tis

7
8
9

18.00

Månadsmöte Röda Korset

Programblad oktober 2018
mån

15

Yoga i Bolmsöskolan
Alphakursen fortsätter i pingstkyrkan

12.00
18.00

Manusstopp för novemberbladet

19.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan

Yoga i Bolmsöskolan

tis

16

18.00

Cirkelträning i Bolmsöskolan

Luftgevär träning

ons

17

19.30

Pilates i Bolmsöskolan

Luftgevär träning

tor

18

15.00

Symöte Ing-Britt Johansson

Kulturföreningen har möte

fre

19

17.30

19.30

Puls i Bolmsöskolan

Pilates i Bolmsöskolan

lör

20

15.00

Bengt af Klintberg i Sjöviken

17.30

Puls i Bolmsöskolan

18.00

Missionsauktion Bolmsö

21

10.00

Gudstjänst i Hånger pingstkyrka
Mixgympa i Bolmsöskolan

22

19.00
18.00
19.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan

Gymnastikföreningen 50 år
18.00

Jonsboda missionshus "mat o gemenskap"

09.30

Mässa Bolmsö kyrka

19.00
18.00

Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan

19.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan

14.00

Daglediga i Bolmsö församlingshem

18.00

Luftgevär träning

19.00

Öppet styrelsemöte Tannåkers sockenråd

ons

10

19.30

Pilates i Bolmsöskolan

fre

12

17.30

Puls i Bolmsöskolan

sön

14

11.00

Gudstjänst Bolmsö kyrka, församlingsdag

15.00

Årsmöte Bolmsö sockenråd

16.00

Burundi-hjälpen i pingstkyrkan

sön
mån

Yoga i Bolmsöskolan

tis

23

18.00

Luftgevär träning

ons

24

19.30

Pilates i Bolmsöskolan

fre

26

17.30

Puls i Bolmsöskolan

lör

27

09.00

Höststädning i Bolmsö hembygdspark
Skytte i Rottne

sön

mån

28

29

18.00
18.00

Tommy Ström i Tannåkers pingstkyrka

09.30

Gudstjänst Bolmsö kyrka

16.00

Tommy Ström i Tannåkers pingstkyrka

19.00
18.00

Mixgympa i Bolmsöskolan

19.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan

Nybyggarfest Bolmsö

Yoga i Bolmsöskolan

18.00

Gudstjänst i Jonsboda missionshus

19.00

Mixgympa i Bolmsöskolan

tis

30

18.00

Luftgevär träning

Sista anmälningsdag till nybyggarfesten

ons

31

19.30

Pilates i Bolmsöskolan
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