Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

BOLMSÖ SOCKENBLAD

http://www.bolmso.se

Nr 363 SEPTEMBER 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 september 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.

Hôv, den fjärde arbetsdagen efter sem!
På gott humör och med stor inspiration åkte jag i år till mitt arbete i Sävsjö
efter denna helt fantastiska sommarledighet. En del av det goda humöret
beroende på att det svalnade av och började regna, inte p g a skadeglädje utan mest p g a att regnet är så nödvändigt för att grödor, vattennivåer,
naturen och folk & fä ska återhämta sig. En hel del av inspirationen kommer också av att företaget jag är anställt på har köpt upp och slagits ihop
med ett annat i Borlänge. Det betyder omorganisation, nya kollegor och
en annan företagskultur att ta in och ta hänsyn till, det blir helt enkelt en
hel del förnyelse och möjlighet att ta in idéer och tankar från de nya kollegorna.
Förnyelse inspirerar och en stor del av min inspiration beror på att vi nu
efter sommarperioden kommer att ta upp vårt förnyelsearbete i Bolmenbygden. Även i detta arbete kommer möjligheter att träffa nya människor
diskutera idéer och tankar om utveckling av skola, affär, övrig service och
nya bostäder, allt med målet att ge bygden bättre förutsättning för framtiden. Den 9/9 är det dessutom val vilket också kan påverka vilka människor som ska vara med och komma med idéer samt ta bra beslut.
Hoppas det är många fler i bygden som känner inspirationen flöda och vill
delta i framtidsarbetet, låt oss inspirera och utveckla varandra i idéarbetet
och ta fram förslag på hur vi ska utveckla bygden på ett bra och hållbart
sätt. Ett sätt att delta är att komma på sockenrådets årsmöte den 14 oktober kl 15:00 i Sjöviken.
Anders

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 363. Utgivare: Bolmsö sockenråd

PS
Kolla gärna vad som gjorts så här lång i arbetet med översiktsplanen:
https://ljungby.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?
appid=060e022561304e6eb288d8b346dc41e5

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

Bolmsö o Tannåkers kyrkor september

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

31/8 19.00
1/9 18.00

Bolmsöfestivalen med Lindbergarna med flera,
Sjöviken Bolmsö

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

0372-911 13

2/9

16.00

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

Bolmsöfestivalen, Gudstjänst, Sjöviken Bolmsö
S-Å Fyhrlund

9/9

9.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95

15/9 18.00

Gudstjänst, Bolmsö, A Fall

Carina Bolmblad, Uddarna
carina.bolmblad@gmail.com

20/9 15.00

Symöte hos Dagny Svensson, Bolmsö

30/9 11.00

Församlingsdag Gudstjänst S-Å Fyhrlund. Kören

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:

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Tannåkers Pingstkyrka september
1/9 18.00 Team Lindberg i Bolmsö bygdegård
2/9 16.00 Team Lindberg i Bolmsö bygdegård, S-Å Fyhrlund predikar
9/9 16.00 Församlingsmöte
15/9 18.00 Lennart Larsson
16/9 16.00 Lennart Larsson
17/9 18.30 Alphakursstart. OBS anmälan
Varmt välkommen till samlingarna, inte minst alphakursen!
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Val söndag 9 september
I år är det val till kommun, region och riksdag, valdagen är den
andra söndagen i september och i år blir det lite tidigare i september än vad det varit innan, redan den 9:e är årets valdag
Bolmsö och Tannåker ingår i Annerstad-Angelstad-Bolmsö valkrets och det kommer att stå att vallokalen är Angelstad på röstkorten.
Men vi kan avlägga vår röst på valdagen vid röstmottagning i
Bolmsö skola, precis som vid förra valet.
Röstlokalen i Bolmsö skola kommer att vara öppet kl 10-16.
Kan ni inte rösta dessa tider finns möjligheten att förtidsrösta eller åka senare på kvällen fram till kl 20 till Angelstad skola.
Röstlokalen på Bolmsö skola är för alla röstberättigade i Bolmsö
och Tannåkers församlingar.
OBS! Ni MÅSTE ha med er RÖSTKORTET när ni röstar på
Bolmsö.
Då vi kanske inte känner igen alla så ta med er legitimation också.
Vi som kommer att jobba med röstmottagningen på
Bolmsö hoppas vi kommer att få mycket att
göra på valdagen den 9 september under
hela öppettiden, kl 10 till 16.
Så kom och rösta på valdagen
i Bolmsö skola!
Röstmottagarna
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening
startar upp höstterminen 2018 v36 och 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.
måndag 3/9

18.00

Yoga med Agnes

19.30

Cirkelträningen med Emelie

onsdag 5/9

19.30

Pilates med Monica

fredag

7/9

17.30

Puls med Emelie

söndag 9/9

19.00

Mix med Monica

Med gemensam avslutning måndag 17/12 kl. 19.00
Vårterminen 2019 startar måndag 7/1, med avslutning av
inomhusterminen med årsmöte onsdag 24 april kl. 19.00.

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

LAMMKÖTT och FÄLLAR
Helt eller halvt lamm, ostyckat eller styckat
efter önskemål. 85:-/kg
Tvättbara fällar av Gotlandsfår i vackra gråa toner. 1350:-/st
Då det är stort tryck på slakterierna i år så blir slakten först i
mitten på november.
Beställning och frågor.
Mail: thodre10@msn.com Tel: 0708 982776
Katarina och Thomas på Tittut
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Tack till alla gäster som under sommaren besökt vår bygdegård.
Det har varit mycket uthyrt, väldigt många besökare på våffelkvällarna
liksom på Bolmendagen.
Våra egna arrangemang är mycket betydelsefulla ekonomiskt för föreningen men är också värdefulla sociala träffar. Att träffas och ha roligt
tillsammans är kanske mer betydelsefullt än man tänker på. De olika
våffelgrupperna har roligt ihop liksom matlaget till Bolmendagen och
vi hoppas att ni som gästat har uppskattat årets utbud.
Tack till alla som hjälpt till under sommaren med de arrangemang vi
haft.
Vi tar gärna emot era synpunkter, antingen via vår Facebooksida, vår epostadress bygdegarden@bolmso.se eller till någon i styrelsen:
Solveig Carlsson, Håringe
Anders Johnsson, Perstorp
Jonny Palm, Perstorp
Bernt Andersson, Håringe
Håkan Wiktorsson, Boo
Anders Olsson, Hov
Emelie Bjurka, Bollsta
Gunvor Andersson, Bjurkaberg
Tommy Björkman, Nergård
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Bolmsömästare i golf
Teo Brandt, Håringe blev mästare 2018
Ungdomen slog ut alla 15 övriga gamla

golfare, ser bra ut för framtiden.

GRATTIS
Tannåkers norra Älgjaktslag
kallar markägare och jakträttsinnehavare
till årsmöte i Tannåkers Bygdegård
fredag 7 september kl. 19.00
Styrelsen
Årsmöte för Bolmsö Norra älgjaktslag
Torsdagen den 6 september kl 19.00
i Bolmsö bygdegård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på fika.
Välkomna önskar styrelsen

Stort tack till
Emelie och Agnes
som gett oss
möjligheten att träna
under tisdagar i sommar !!
/Bolmsö Tannåker gymnastik förening
och vi som varit med!!
6

Bolmsö Hembygdsförening
2018 har haft den varmaste sommaren ”i mannaminne”,
men hur länge är ett mannaminne och hur lång tid tar det
innan vi börjar glömma?
Hembygdsföreningen tar tacksamt emot era minnen i anteckningsform
som vi kan bevara till kommande år och att vi då skall kunna minnas
det varma sommaren 2018 och dess följder.
Denna varma sommar har vi haft både midsommarfirande och Bolmendag i hembygdsparken, tack till er som engagerat er och ni som har besökt våra arrangemang.
Denna sommar har också den planerade täckdikningen i hembygdsparken blivit av, torrare period än vad som varit nu är svårt att hitta. Ni
som kom och tittade i de öppna dikena innan de lades igen kunde se att
det trots torkan rann rännilar av vatten så nog behövdes dikningen. Nu
hoppas vi att det skall avvattna det sjunkna området.
Tack till er som hjälpt till både med dikningsarbetet och slåttern i parken innan Bolmendagen.
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
Bolmsö Hembygdsförening

Årsmöte i Tannåkers sockenråd
Årsmötet i sockenrådet är bestämt att vi skall ha
söndagen den 18/11-18 kl. 15.00
i Tannåkers bygdegård (Åsarna)
Mvh från styrelsen i Tannåkers sockenråd.
15

Bolmsö sockenråd bjuder på smörgåstårta!

Walk of Hope

Detta sker i samband med vårt årsmöte
söndagen den 14 oktober kl. 15.00
i Sjöviken bygdegård.

Sjöviken Söndag 9 september
mellan kl. 11-14

Välkomna!

Insamling till Barncancerfonden
med tipspromenad och servering.
Samarrangemang av Gymnastikföreningen och Bygdegårdsföreningen
Alla hjärtligt välkomna att göra en god sak!
Bolmsö Tannåker Gymnastikförening 50 ÅR !
Detta uppmärksammas lördagen den 6 oktober
i Bolmsö skolans gymnastik- och matsal.
Det bjuds på tårta med dryck mellan 14-17 .
Bilder och film!
Kl 14 Blir det Retropass
kl 15 Pilatespass och Yoga
kl 16 Blir det ett Puls pass
Frukt och vatten finns!
Öppet Styrelsemöte i Tannåkers sockenråd

Tisdagen den 9/10 är det ett vanligt öppet styrelsemöte för alla som
känner för att komma och vill vara med, och höra vad som sägs på
mötena. Vi skall då lägga fram ett förslag om stadgeändringar som vi i
styrelsen har tagit fram. Jag skriver inte in förslaget här, är det någon
som är intresserad av förslaget får ni gärna höra av er till mig via mail.
Styrelsemötet skall vara i Tannåkers bygdegård (Åsarna)
Bernt Gustafsson ordf.
14

Alla varmt välkomna både
medlemmar och
icke medlemmar!!
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Mannen som blev ensam

Kultur på Bygden med Bengt af Klintberg

söndag 25 november

den 20 oktober

Söndag 25 november kommer Friteatern till Bolmsö med föreställningen ”Mannen som blev ensam”, efter en novell av Fritiof Nilsson Piraten.

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!

Föreställningen spelas kl 16 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken och det är
ett samarbete med Riksteatern i Ljungby

Lördag 20 oktober, i Bolmsö Bygdegård Sjöviken, kl.15.00

Biljettpris: Ordinarie 190, Ungdom 120, fika ingår.
Förköp: ljungby.riksteaten.se. Resterande biljetter säljes i samband
med föreställningen. Biljettinformation 0702135516.

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.

Kultur på bygden arrangeras 2018 av Ljungby kommun i samarbete med bygdegårdsföreningen och Berättarnätet Kronoberg
Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern Ljungby
8
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REKO-ring Tannåker
Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljes hemma i gårdsbutiken med självbetjäning. Vi tar emot beställningar också.
Välkomna!
Öppet tid: Alla dagar kl. 9-20 under säsongen.
Nyheter!!!
Vi har prydnadspumpor och matpumpor under hösten.
Kolla mer info på Facebook ”stapeledsträdsgård”!

Snart börjar vi med en utlämningsplats för lokala
producenter och konsumenter i Tannåker.
Håll koll på både Bolmsö och Tannåkers
Facebookgrupper och nästa sockenblad för mer
information. Vi tror att detta kommer bli jättebra!

Kontakt: Makiko Jonsson
Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com

Mvh
Ingrid Munro 0737 15 02 20
Makiko Jonsson 0708 57 43 15

ANBUD SNÖRÖJNING
Horns och Håringes Vägsamfälligheter

Scout i Jonsboda

Härmed infordras anbud på snöröjning av vägarna inom
Horns och Håringes vägsamfälligheter.
Frågor gällande uppdraget besvaras av Donald Carlsson, 070
-6891038 resp Patrik Lööw, 0734-220022
Anbud ska lämnas såsom en timkostnad för utförd snöröjning. Anbud postas till Patrik Lööw, Hornstrand, 341 93
Bolmsö alternativt mejlas till patrik@hornstrand.se, senast
2018-09-30.
Uppdragsgivarna förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud.

Nu är det dags att börja en ny termin med scouterna! Torsdagen den
6:e september kör vi igång. Vi ser fram emot många roliga kvällar tillsammans i höst! Är du intresserad av att vara med? Har du börjat i 3:e
klass eller är äldre är du välkommen att delta. Du får gärna komma
med och bara prova på någon gång om du vill. Vi träffas på torsdagar
18.30-20.00 vid Scoutstugan, Jonsboda missionshus.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 070-9997855
eller Anders Ericsson tel. 072-7235445
Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda
12
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Bolmsöfestivalen
Bolmsöfestivalen, Gudstjänst
Fotbollsträning på fotbollsplanen två grupper
för barn födda 08-10 och 11-13
Yoga i Bolmsöskolan
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Pilates i Bolmsöskolan
Bolmsö norra älgjaktslag, årsmöte
Scoutstart
Puls i Bolmsöskolan
Tannåkers norra älgjaktslag, årsmöte
Gudstjänst i Tannåkers kyrka
VAL-dag, Bolmsö skola, öppet 10.00-16.00
Walk of hope (11.00-14.00)
Församlingsmöte Pingstkyrkan
Mixgympa i Bolmsöskolan
Fotbollsträning på fotbollsplanen två grupper
för barn födda 08-10 och 11-13
Yoga i Bolmsöskolan
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Pilates i Bolmsöskolan
Puls i Bolmsöskolan
Manusstopp för oktoberbladet
Lennart Larsson i Pingstkyrkan
Gudstjänst i Bolmsö kyrka
Lennart Larsson i Pingstkyrkan
Mixgympa i Bolmsöskolan
Fotbollsträning på fotbollsplanen två grupper
för barn födda 08-10 och 11-13
Alphakursen startar
Yoga i Bolmsöskolan
Cirkelträning i Bolmsöskolan
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15.00
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Pilates i Bolmsöskolan
Symöte
Puls i Bolmsöskolan
Mixgympa i Bolmsöskolan
Fotbollsträning på fotbollsplanen två grupper
för barn födda 08-10 och 11-13
Yoga i Bolmsöskolan
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Pilates i Bolmsöskolan
Puls i Bolmsöskolan
Församlingsdag i Tannåker
Mixgympa i Bolmsöskolan

Det Stora Bygdegårdslyftet
Som har skrivits om i tidigare Sockenblad har Bolmsö Bygdegårdsförening
arbetat med en långsiktigt plan för utveckling av Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Projektet har vi kallat Det Stora Bygdegårdslyftet och det har blivit indelat i
två etapper. Den första etappen blev klar våren 2016 med bl.a. nytt kök.
Efter det har arbetet pågått med att få finansiering av etapp två som innebär
utbyggnad på södra gaveln med skyttehall i bottenvåning och lokaler för ungdom och kultur i entréplan.
I och med Arvsfondens beslut i våras om 2 miljoner vet vi att vi nu kan starta
projektet. Måndag 24 september blir det grävstart och vi skall vara klara med
allt våren 2020.
Verksamhet och uthyrning av bygdegården fortsätter som innan, inne i bygdegården kommer det inte att märkas så mycket, förutom att TV-rummet i källaren försvinner.
Styrelsen arbetar nu mycket med att få fram sponsorer och ekonomiskt bistånd för att klara resterande finansiering. Vi kommer också att ordna olika
aktiviteter och insamlingar under kommande år.
Vi tar tacksamt emot ekonomiskt bidrag.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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