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Äntligen höst!

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Bolmsö Sockenråd
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP
Fredagen den 18 september 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!

Vadå äntligen? Äntligen är sommaren slut?
Nej, sommar är ju trots allt, i mitt tycke, den
bästa tiden på året. Men när sommaren går
mot sitt slut och man känner att hösten närmar sig så tycker jag ändå att det känns lite
skönt. Luften ändrar sig och blir lättare att
andas på något sätt. Äntligen tid för stickade
tröjor och gummistövlar. Jag älskar gummistövlar. Bara dra på dom och gå ut. Ut i trädgården, ut i skogen, ut i den höga klara höstluften.
Äntligen skördetid! Det bästa som finns är att få skörda sina egna grönsaker. Efter att ha sått små frön tidigt i våras, skött om småplantorna som
om de vore små barn, vattnat, skolat, bundit upp och planterat om, tills
dom till slut äntligen är klara att skörda, det är livskvalitet tycker jag. Det
är nu belöningen för allt jobb kommer. Och visst är det värt det.
Äntligen är man tillbaka på jobbet eller i skolan. Att vara ledig är naturligtvis idealet, och visst skulle man gärna ha haft ännu längre semester. Men
det är trots allt skönt när man kommer in i sina vanliga rutiner igen. Nu
när det blir höst, då får jag alltid lust att köpa pennor och bokpapper. Det
var ett tag sen jag slutade skolan, men ändå får jag ett konstigt sug efter
suddgummin och kollegieblock. Kanske borde jag skriva förstasidan till
sockenbladet med blyertspenna istället? Inte är det samma känsla att
knappa på tangentbord som att skriva ner sina tankar med blyertspenna i
en alldeles ny skrivbok…
Hoppas att ni alla får en riktigt härlig höst!
Maria

Bolmsö Sockenblad nr 256 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
Lars-Uno Åkesson, Bollsta

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

Gudstjänster
6 sept

kl 18.00

12 sept
13 sept
20 sept
27 sept

kl 11.00
kl 11.15
kl 09.15
kl 11.15

Övrigt
14 sept
15 sept

kl 18.00
kl 14.00

28 sept

kl 18.00

Ekumenisk gudstjänst, Tannåkers pingstkyrka,
Gustafsson, Fall, m flera.
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.
Söndagsbön, Bolmsö kyrka, Heverius.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. Kyrkoval.
Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Efter gudstjänsten serveras mos, korv och bröd.

tel.
940 63
E-post: lars-uno.akesson@bolmso.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Sockenrådet arbetar för fullt med den nya hemsidan som kommer öppnas inom kort. Föreningar som vill ha en länk på den
nya hemsidan kan maila till webmaster@bolmso.se.
För att kunna trycka och ge ut Sockenbladet är vi beroende
av ekonomiska bidrag. Så länge som det är möjligt vill vi kunna fortsätta dela ut bladet kostnadsfritt till alla boende, men
ser att detta kan bli ohållbart i längden. Därför vädjar vi nu till
Er läsare att ge en frivillig prenumerationsavgift på 100 kr/år
(Bankgiro 5850-5959).
Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det gratis på www.bolmso.se. Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje månad, anmäl detta till webmaster@bolmso.se.

Bibelstudium, Bolmsö församlingshem, Redegard.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
”Jerusalem – religionernas knutpunkt”, komminister
Carl-Marcus Leijon, Annerstad.
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem, Redegard.

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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Hejsan kära vänner!

Skördefest i Tannåker
lördagen den 12 september på Åsarna
En dag och kväll för alla åldrar

Jag är nu tillbaka i
Tyskland, men ville
bara medverka med
ett foto från veteranspelet på Bolmendagen i juli 2009.

Program: kl. 10.00 -14.00

Utställning och försäljning av bl.a. kravodlade grönsaker, honung,
sylt, konsthantverk (produkter från närområdet).
Jonsbodascouterna ordnar något ätbart över öppen eld.
Amatörtävling för trädgårds- och matälskare
Lämna in ditt bidrag mellan kl. 9.00 – 9.30 och tävla om
1.
2.
3.
4.
5.

Jag heter Marianne Alpheus och är uppväxt i Ljungby men bodde alltid i Tannåker.
Min man Kalle spelade med och det var ett hårt spel mot Bolmsö.
Tannåker vann med 5-2 och det var deras förtjänst. Ett blandat lag
med 2 starka kvinnor. Vi kommer tillbaka nästa år och då ställer vi upp
igen mot Bolmsö. Jättebra grabbar från Tannåker. Men vi hade en
jätte bra målvakt också - bra Kalle.
Marianne

Bolmsö Norra Älgjaktslag kallar till årsmöte!
Den 9 september klockan 19.00 i
Bolmsö Församlingshem.
Välkomna önskar Styrelsen

Vackraste bordsdekorationen
Finaste pelargonian
Vackraste rosen
Frukt och grönt arrangemang — bedöms efter
färg och form
Godaste fruktpajen — bedöms under kvällenlämna två likadana (för domarnas smakprov) pajerna blir efterrätt vid kvällens fest.

Ett förstapris utdelas inom alla områdena. Skänk
gärna ditt tävlingsbidrag till kvällens auktion!
Barnatelje (10 år eller yngre) där barn kan delta i tävlingen om bästa
teckningen med skördemotiv. Alla teckningar utställs och får pris.
För barnen anordnas även andra lekar.
Under dagen även tipsrunda anordnad av Bolmsö IF , lotterier
samt fika.

Kvällens fest börjar kl 18.00

Vi intar en exotisk planka från Sussies café, sedan kaffe och fruktpaj.
Under kvällen håller Bertil Rosenlindh och Mats Ingemarsson i auktionen av tävlingsbidragen.
Musikunderhållning av Rasmus Lindblad och Tobias Fredhage.
Pris: 150 kr för vuxna, för barn 5-12 år 50 kr. Ingår läsk/lättöl.
Bindande anmälan senast 5 september till
Birgit Nyberg 0372-93091, 070 5989725
eller på anmälningslista i Tannåkers Diverseaffär.

Alla varmt välkomna

Arrangörer:
Tannåker sockenråd, Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen
samt Bolmsö IF
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Gratis BIO på landsbygden!
Som ni har läst innan i Sockenbladet och i Smålänningen blir det utomhus-bio på landbygden i höst.
I september är de två sista föreställningarna.

Den 18/9 visas Rallybrudar i Bolmsö bygdegård Sjöviken
19.30 Försäljning av grillad korv, hamburgare och dryck
20.30 Cirkatid, filmen startar när mörkret faller
En film där leran sprutar och bilarna flyger! I mitten av 1960-talet arbetar Ulla som
veterinärassistent i värmländska Torsby. Ulla har ett enda intresse - rally. Hon drömmer om att själv bli förare men de flesta i hennes omgivning tycker att kvinnor inte ska
hålla på med sådant. Storbondens dotter Birgitta drömmer om Paris men blir istället
Ullas kartläsare. Äventyret kan börja! I rollerna: Eva Röse, Claes Malmberg, Janne
”Loffe” Carlsson, Maria Lundqvist, Marie Robertson med flera.

Ingrid i Boo

MÅNADSMÖTE RÖDA KORSET
Hösten är här och det är dags för månadsmöte i Röda
korset.
Vi träffas den 7 september klockan 19.00 – 21.00. Sjöviken är platsen, också det som vanligt. Kopp och dopp tar Du med
Dig.
(Vi hoppas att Du från Tannåker också känner Dig välkommen, formellt är vi inte helt klara med övertagandet till Bolmsö kretsen.)

Filmen kommer att visas oavsett väderlek - så klä på er.
Ta med en filt och något att sitta på och kom till Utomhus-BIO visningen.

Välkomna / Styrelsen/K.S.

BIO visningen är barntillåten och gratis, vi hoppas på storpublik.

En tokig idé?

Välkommen!
Bolmsö bygdegårdsförening i samarbete med Ljungby kommun
www.ljungby.se/utomhusbio
Den 19/9 visas Mamma Mia i Angelstad hembygdspark kl. 18.00 Musikunderhållning,
mingel och picknick, Försäljning av kaffe, popcorn, grillad fisk, Stolar finns att hyra!
20.30 Cirkatid, filmen startar när mörkret faller.

TACK

Tack till er alla som varit med på årets By- och Torpvandringar i Bollsta rote.
Nu skall vi samla ihop alla uppgifter till en dokumentation över roten.
Hoppas att vi ses nästa år när vi går i Hovs rote.

Bolmsö Hembygdsförening
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Hjärtligt TACK
till alla Er som på olika sätt
har uppmärksammat min 100-årsdag

När Du/Ni handlar i Tannåkers affär - vore det då trevligt att träffas
och ta en kopp kaffe tillsammans? Förslag är torsdagseftermiddagar,
jämna veckor med början den 4 september (vecka 36).
Vi får se om det är en tokig idé.

Kajsa S.
Stort TACK till er alla
som bakat våfflor i Sjöviken denna sommar
och till alla
som ätit våfflor både en och två gånger, och kanske fler …
Stort TACK från Bolmsö Bygdegårdsförening
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Vindkraftsresa till Hishult
Lördagen 5 september

Avresa Bolmsö kl. 9.00.
Senast anmälan 28/8 till Susann
0372-94148 eller 070-529 83 67
Medtag fikakorg! Buss kan ordnas.

Väl mött!
Alla välkomna att följa med.
Bolmsö-Tannåker LRF avdelning

BIBELSTUDIUM

Du är välkommen till bibelstudium i Bolmsö Församlingshem måndagen den 31 augusti klockan 18.00.
Sedan fortsätter vi varannan måndag t.o.m. november. Vi kommer att
studera Kolosserbrevet. ”Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har
gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Kol. 1:12.
Välkommen !
Simon
PINGSTKYRKAN I TANNÅKER
Sön 6 september kl. 18.00
Sön 20 september kl. 18.00

Ekumenisk gudstjänst med Svenska Kyrkan.
Predikan: Thomas Gustafsson
Hans Nilsson

Bolmsö IF P98

Träningen fortsätter tisdagar och fredagar.
Hemmamatch, söndagen den 6 september kl. 16.00
Sista hemmamatch, söndagen 13 september kl.16.00
Vi ss, alla välkomna!

MISSIONSKYRKANI JONSBODA
Sön 6 september kl. 10.00 Kristina Gustafsson, sång Maria Davidsson
Sön 27september kl. 09.30 Gudstjänst, Kristina Gustafsson

Tack

Alla Välkomna!

alla ni som under ett år ställt upp och gett mig skjuts till och från stan
och alla andra möjliga platser. Ni är guld värda. När problemen är
som störst är vännerna som närmast.

Bokbussen kommer!
OBS! Ändrade tider!

Med mycket vänlig hälsning Tommy Björkman
tors 10/9
Färle

Promenader september
Tisdagen den 1 september klockan 18.00 vid färjan,
vidare till Sunnaryd.
Tisdagen den 8 september klockan 18.00 Sjöviken.
Tisdagen den 22 september klockan 14.00 (o.b.s. tiden), Håringe.
Tisdagen den 29 september klockan 14.00, Husaby.
Välkomna Kajsa S.
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Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 16/9
14.35-14.45
14.50-15.05
15.10-15.30
16.10-16.25
16.35-16.55
17.00-17.20
17.30-17.45

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 20/8
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

15.40-15.55
16.00-16.15
16.20-16.35
14.25-14.45
14.55-15.15
15.25-15.50
16.45-17.05

Till Bolmsö skola 7/9
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Kyrkovalet 2009 på Bolmsö
Du ämnar väl att gå och rösta den 20 september?
Kyrkovalet 2009 stundar då Bolmsö församling ska välja ledamöter till sitt direktvalda kyrkoråd.
Valet innebär också att man ska välja i tre val till; samfällda kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Bolmsö har haft högt valdeltagande i alla val, så även i kyrkovalen. Förra kyrkovalet var valdeltagandet 42%. Det vore roligt om
vi kunde hålla den trenden, då får vi större påverkansmöjligheter
även i samfälligheten och de som blir valda känner att de har
församlingsborna med sej i sitt arbete att skapa en bra kyrklig
verksamhet.
Det är viktigt att ni som församlingsbor engagerar er i valen
den 20 september och visar att Bolmsöborna värnar om sin kyrka och dess verksamhet.

KYRKOVAL 2009 i Tannåker.
Söndagen 20 september är det
kyrkoval i Sverige. Alla som tillhör
svenska kyrkan och som fyllt 16 år,
senast på valdagen får rösta.
I vår lilla församling är det väldigt viktigt ATT RÖSTA, annars kan vår församling upphöra som egen församling.
Nytt för i år är att vi har direktvalt kyrkoråd.
Förutom kyrkoråd är det val till kyrkofullmäktige och kyrkomöte.
Namnen på de personer som kommer att ställa upp, för de olika
valen, kommer att finnas med i kyrkfönstrets nya nummer som
kommer ut i början av september. Även en folder, om valet kommer att delas ut i brevlådorna
Nytt för i år är att man får kryssa tre namn.
Valet kommer som vanligt att ske i Tannåkers församlingshem.
Öppettider 9.00 – 11.00 och 16.00 – 20.00.
Församlingen kommer att bjuda på kaffe under dagen.
Tannåkers kyrkoråd.

Kyrkorådet

Tannåkers Norra Älgjaktslag
Efterlysning
Finns det möjligen någon som har en soptunna, modell ”ä”,
d.v.s. i zink, rund med lock, och som gärna skulle vilja bli kvitt
den? Om så är fallet, ring mig gärna!
Hittelön utlovas.
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Ingmarie Johannesson, Gamle Gård
Tel. 941 51
070-93 94 151

kallar markägare och jakträttsinnehavare
till årsmöte i
Tannåkers bygdegård.
Fredagen den 18 september 2009 kl.19.00
STYRELSEN
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ETT STORT TACK!!!!!!!!
TILL ALLA ER SOM HJÄLPTE TILL UNDER LOPPISEN 14/6 OCH
BOLMENDAGEN.
VI TACKAR ÄVEN FÖR ALLA
LOPPISGREJOR SOM BLIVIT SKÄNKTA
TANNÅKERS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb inbjuder till
METARTÄVLING!
Den 5 september kl. 09.00-12.00
Anmälan från klockan 08.30 vid bron.
Deltagaravgift 40 kronor.
Efter tävlingen, innan prisutdelningen
serveras korv och dricka.

EFTERLYSNING
Min gula canadensare försvann, dvs. stals i juni från uppläggningsplatsen vid bygdegården. Den var märkt med Friluftsfrämjandets emblem TVM, samt Ljungbydekaler i stäven, mitt personnummer finns även graverat.
Någon som sett eller hört något? Hör av er.
Tommy Björkman
Roddarkurs, 5 tillfällen, Ledare: Anders
0372-91113 0709-775031.
Lär dig grunderna för ljud- och ljusBolmenbygdens
kulturförening
teknik som används i kulturföreningen
för att stödja medlemmar som spelar &
sjunger.
Replokalsintro, 3 tillfällen, max 9 deltagare, Ledare: Anton 070-2952442 och Alexander 0738-157330
Grunder och regler för att få öva på egen hand i replokalen.
Studiokurs, 5 tillfällen, max 5 deltagare
Ledare: Emil 076-1103767 och Alexander 0738-157330
Grunder, principer och regler för att få hantera dator med inspelningsutrustning, dvs studion i replokalen.
Frågor: Irene 91113, 070-6791113, Magnus 94131, 070-2704571
Medlemsavg: vuxna 100:-, ungdomar (7-20) 50:- Bg: 5861-4868
10

VÄLKOMNA
Önskar Styrelsen

SCOUT I JONSBODA
Gillar du att vara ute i naturen? Vill du testa att laga mat över öppen
eld eller att bygga med bara slanor och surrgarn? Tycker du att det
verkar spännande att gå en mörkerspårning i skogen tillsammans
med din patrull?
Då är scouting något för dig!
Är du intresserad av att vara med på scouterna? Har du börjat i 3:e
klass eller är äldre är du välkommen att vara med. Du får gärna komma med och bara prova på någon gång om du har lust.
Vi träffas på torsdagar 18.30-20.00 vid Jonsboda missionshus med
start den 10 september.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 0370-45000 eller mobiltel.
070-9997855

Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda SMU
7

Programblad Bolmsö - Tannåker september 2009

Tis 1
Ons 2
Lör 5
Sön 6

Mån 7
Tis 8
Ons 9
Tor
Lör

10
12

Sön 13

Mån 14
Tis

8
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18.00
19.30
09.00
09.00
10.00
16.00
18.00
19.00
19.00
20.00
18.00
19.00
19.30
18.30
10.00
11.00
18.00
09.30
11.15
16.00
19.00
18.00
20.00
14.00

Promenad, vid färjan vidare till Sunnaryd
Pilates, Bolmsö skola
Vindskraftsresa till Hishult
Metartävling,bron, Bolmsö -Tannåkers fiskeklubb
Gudstjänst, Jonsboda Missionskyrka
Hemmamatch, Bolmsö IF P98
Ekumenisk gudstjänst, Pingstkyrkan, Gustafsson, Fall mfl.
Grabbgympa, Bolmsö skola
Bolmsö RK, Sjöviken
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Sjöviken
Bolmsö Norra Älgjaktslag, Bolmsö FH
Pilates, Bolmsö skola
Scouterna i Jonsboda, Jonsboda missionshus
Skördemässa, Tannåkers bygdegård
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund
Skördefest, Tannåkers Bygdegård
Mässa, Tannåker kyrka, Gustafsson
Söndagsbön, Bolmsö kyrka, Heverius
Hemmamatch, Bolmsö IF P98
Grabbgympa, Bolmsö skola
Bibelstudium, Bolmsö FH, Simon Redgård
Aerobics, Bolmsö skola
Dagledigträff, Tannåkers FH, Carl-Marcus Leijon

Programblad Bolmsö - Tannåker september 2009

Ons 16
Fre 18

Sön 20

Mån
Tis
Ons
Tor
Sön

21
22
23
24
27

Mån 28
Tis 29
Ons 30

19.30
12.00
19.00
19.30
09.15
11.00
18.00
19.00
20.00
14.00
19.30
18.30
09.30
09.30
11.15
19.00
18.00
20.00
18.00
19.30

Pilates, Bolmsö skola
Manusstopp till sockenbladet
Tannåkers Norra Älgjaktslag, Tannåkers bygdegård
Utomhusbio, Rallybrudar, Sjöviken
(filmen börjar ca kl. 20.30)
Kyrkoval på Bolmsö och i Tannåker (se närmare i bladet)
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson, kyrkoval
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall
Pingstkyrkan i Tannåker, Hans Nilsson
Grabbgympa, Bolmsö skola
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Håringe
Pilates, Bolmsö skola
Scouterna i Jonsboda, Jonsboda missionshus
Mässa, Tannåler kyrka, Gustafsson
Gudstjänst, Missionskyrkan Jonsboda, Kristina Gustfsson
Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall
Grabbgympa, Bolmsö skola
Bibelstudium, Bolmsö FH, Simon Redgård
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Husaby
Pilates, Bolmsö skola
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