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21-åringen anhölls misstänkt för grov stöld av åklagare.
Sydöstran
OKtober
Rekordbrännare dömd till två år i Eslöv
SDS
Känner sig överkörd av okänd cykelväg
DalaDemokraten
Klas Börjesson, länsmuseets chef, har gjort en minnesutställning över Herman Norrman, som är utsökt vackert hängd i enkel kronologisk ordning.
Jönköpings-Posten
Vad gäller sprutinjektionerna betonar djurskyddsinspektör Hans Hermansson, som ibland arbetar på Djurens Vänners avlivningscentral, att själva avlivningsvätskan är inlåst och aldrig ges till personer utan tillstånd.
DN
Arbetslösa har rätt till dagisplats.
Aftonbladet

Naturen visar upp sig med sin allra vackraste färgskala. Daggvåta spindelnät som mystisk bara finns där i naturen.
Nu kryper man in i sin korg och tänder ljus, byter till varmare och ombonade
tyger.
Trädgården går in i sin vinterfägring. Man planerar en trevlig plantering vid
ytterdörren, ställer fram lyktan eller tänder någon mysig belysning som gör
trädgården vacker i mörkret.
Någon letar efter sina jaktkläder, för nu börjar den tiden då jakthistorierna
kommer fram.
Kvällen den 7 september kom barnen inspringande, skikande, - de kommer
en älgko med två kalvar fram. Precis utanför verandan och börjar äta äpplen.
Vi tittar på dem en stund, sen går Tommy ut för att jaga iväg älgkon, men
det blir Tommy som jagas iväg av älgkon in på verandan.
Älgkon fortsätter att riva ner äpplen till kalvarna som lagt sig ner på knäna
för att ha närmare till matbordet.

Sköterska prickas efter självmord.
Arbetet Nyheterna

Vi har årsmöte i sockenrådet nu den 7 oktober i Sjöviken.
Kom till mötet och ta gärna med någon granne.
Där bjuds det på något gott att äta i trevlig gemenskap.

Storgråtande bedyrade den 30-åriga porrstjärnan sin oskuld.
Aftonbladet

Var rädda om varandra så hörs och syns vi snart
Eva i Hov

MANUSSTOPP den 19 Oktober
Bidrag kan lämnas i brevlåda i Bollsta märkt sockenblad
Mailadress för manus: manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 233 Utgivare: Bolmsö sockenråd
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959

VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD

Bolmsö församling
Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta

940 63

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov

941 70

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård

941 41

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen

862 78

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6

171 65

Nina Griffiths, Granholmsvägen
Leif Bjurka, Bollsta

941 99
941 01

Tapio Lindh, redaktör, Smederyd

911 38

Gudstjänster
7 Okt
14 Okt

kl 09.15
kl 11.15

21 Okt
27 Okt
28 Okt

kl 18.00
kl 18.00
kl 11.15

Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Högmässa, Bolmblad, Fall, Bolmsö kyrka
Församlingsdag
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Helgmålsbön, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka

Barn och Ungdom

TACK

7 Okt
21 Okt

kl 11.15
kl 11.15

Söndagsskola, Bolmsö församlingshem
Söndagsskola, Bolmsö församlingshem

Övrigt

För alla ekonomiska bidrag till
Bolmsö sockenblad.
Bolmsö sockenråd

8 Okt
18 Okt
22 Okt
22 Okt
23 Okt
25 Okt
27 Okt

e-mail adress för manus till sockenbladet:
manus@bolmso.se
Hemsida

http://www.bolmso.se

30 Okt

kl 18.00
kl 19.00
kl 18.00
kl 19.00

Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Symöte hos Asta Pettersson, Hjärtstorp
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Husförhör i Hovs rote hos Brita och
Karl-Erik Kristiansson
kl 14.00
Daglediga i Bolmsö församlingshem
”Smått och gott” med Carl-Magnus Leijon
kl 19.00
Husförhör i Kyrkroten hos Göta och Thure
Pettersson, Fällan
ca kl 18.30 Missionsauktion i Bolmsö församlingshem
(Efter helgmålsbönen kl 18)
kl 19.00
Husförhör i Bollsta rote hos Rosita och
Lars-Uno Åkesson, Skogshäl
Kyrktaxi,
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan
Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd

15
2

Höststädning
Bolmsö Rödakorskrets.
Lördag den 27 oktober kl 9 är det dags att höststäda i Bolmsö Hembygdspark. Vi räfsar de löv som fallit ner och tar bort grenar mm.
Efter arbetet är klart bjuder föreningen på kaffe.
Vi behöver hjälp så kom gärna du också som inte varit med innan.
Ta gärna med dig en egen räfsa.

Månadsmöte
måndagen den 8 oktober O.B.S.DAG klockan 19 00 i Sjöviken.
kopp och dopp som vanligt.
Välkomna.

Bolmsö Hembygdsförening

Välkomna på Allsångskväll
Nu när allsång på Skansen är slut för säsongen är det dags att vi gör våra
egna allsångskvällar.
Bolmsö Bygdegårdsförening har engagerat två rutinerade allsångsledare till
att leda en härlig allsångskväll lördagen den 6 oktober kl 18.30 i Bolmsö
Bygdegård Sjöviken.
Vi börjar med lite att äta, vi ordnar med paj, sallad och bröd.
Du tar med dig den allsångsdricka du vill ha.
Senare blir det kaffe med chokladbit, för maten vill vi ha 50:- per person vilket betalas när du kommer.
Kanske det kan komma några gästartister också om vi har tur med bokningarna.
Välkomna önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening

OKTOBER MÅNAD ÄR SOM VANLIGT "BÖSSMÅNAD".
Vi kommer på besök någon gång under i oktober. Insamlingens ändamål är"Socialt arbete i Sverige".
Styrelsen/K.S.
Som information:Höstauktionen är planerad till den 8 december vidare
information i kommande sockenblad.

Föreningsmästerskap mauser 6,5
Då vi har skjutförbud på vår skjutbana har vi tvingats att hyra Berga
skjutbana för att genomföra vårt traditionella föreningsmästerskap.
Vi samlas 7/10 kl 09:00 vid skolan för att samåka till Lagan.
Välkomna!
Bolmsö skytteförening

Tack för stöd till Bolmsö Bygdegårdsförening
Bolmsö Bygdegårdsförening tackar för det stöd vi fått under senaste
månaderna.
Vill du vara med och hjälpa till för att få ekonomin på fötter igen så använd
gärna vårt bankgirokonto 893-5157 eller kontant till kassören Jonny Palm,
Perstorp, tel 0372-910 23.
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Mötet om "Det goda livet" kommer vi att ha till våren istället för nu
i november.Det kommer annons närmare i sockenbladet

Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning
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Arkivens dag
Lördagen den 10 november är det åter igen dags för arkivens dag då Sveriges arkiv öppnar sig. På Bolmsö visar Hembygdsföreningen en del av sina
samlingar i församlingshemmet kl 14-17.
Årets tema är ”Människan i arkivet” så vi har tänkt göra lite extra kring släktforskning och visa en del av vår bildsamling.
Vi har en enkel kaffeservering så ni kan ta eftermiddagsfikat hos oss.
Bolmsö Hembygdsförening

Promenader i Oktober

Tisdagen den 2 oktober i Håringe klockan 14 00.
Tisdagen den 9 oktober i Sunnaryd klockan 14 00.
Tisdagen den 16 oktober i Perstorp klockan 14 00.
ONSDAGEN den 24 oktober i Kyrkbyn klockan 14 00.O.B.S. Dag.
Tisdagen den 30 oktober i Husaby klockan 14 00.

Tannåkers Pingstkyrka
Sönd. 14 okt. kl. 18 Mark Munro
Lörd. 20 okt. kl. 18 Cafékväll med familjen Crona i Bolmsö bygdegård
(se annons)
TACK!
VI i Bolmsö sockenråd vill denna gång rikta ett särskilt stort Tack till alla er
som bidrar med gåvor. Det är tack vare er vi kan ge ut sockenbladet och ordna andra trevliga arrangemang!

Vad ska morsan säga?
Fredagen den 30/11 kl 19.00 kommer Regionteatern till Bolmsö
Bygdegård Sjöviken för att spela föreställningen ”Vad ska morsan säga?”
Plötsligt tänds ett bloss av hopp! Ett gäng fd industriarbetare övertalas mot
alla odds att gå med i ett teaterprojekt! Det ska handla om människorna
som bott och bor i det lilla samhället. Hela bygden engageras, det letas lokaler, byggs scenografi och letas medverkande.
Men hur ska det gå? Vågar sig huvudrollsinnehavarna upp på scenen när
det är tid för premiär?
Bakgrunden är följande:
I en liten ort någonstans i södra Sverige har det ledande företaget inom den
stolta skogsindustrin just lagt ner sin verksamhet. Arbetsförmedlingen har
med olika projekt försökt sätta igång den åldrande befolkningen men förgäves. Teaterprojektet ser däremot ut att bli det lyft som så väl behövs.
En dramatisk komedi, text och regi Robert Jelinek, scenografi och kostym
Torulf Wetterot
I rollerna: Olof Bergström, Li Brådhe, Rosalina Gauffin, Greger Lindquist,
Mary Lou Ward
Då Rosalina Gauffin är med i rollistan räknar vi med fullsatt hus så ring och
boka biljetter direkt till Solveig Carlsson, tel 0372-910 00.
Vi har begränsat antal platser till föreställningen, vi hoppas få ännu en spelning hos oss men har i skrivande stund ej fått klart med detta.

Biljettpris: Pris vuxna 140 kr, scenpass* 110 kr och ungdom 70 kr.
Lägg till 30 kr och du får något att äta och dricka i pausen.
Dvs 170:- för vuxna och 100:- för ungdom
Bolmsö Bygdegårdsförening

Än en gång ett stort Tack!
Bolmsö sockenråd
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Cafékväll ”Minns du sången” i Bolmsö bygdegård
Lördagen den 20 oktober klockan 18.00 får vi än en gång lyssna till familjen
Crona, som ju även medverkade vid årets bryggmöte i Bolmsö kyrka.

Bolmenbygdens
kulturförening

Alla varmt välkomna till en trevlig cafékväll!
Prova-på-bugg-&-gammaldans-kurs
På söndagarna kl 15 med början i november drar vi igång en prova-på-buggoch-gammaldans-kurs i Sjöviken.
Det blir ca fem tillfällen och vi hoppas på deltagare i åldrarna 6-100 år.
Programmet kommer att bli 40 minuters bugg under ledning
av Maria Abrahamsson.
Därefter paus med frukt eller fika och sedan avslutar vi med 40 minuter
gammaldans under ledning av Irene Olofsson.
Mer information kommer i nästa sockenblad.
Vi vill veta hur stort intresset är och det påverkar också hur stor avgiften blir.
Intresseanmälan till Irene 0372-91113
Kyrkvägen på Bolmsö
Vi i Bolmsö sockenråd har nu undersökt vilka möjligheter som finns för att få
bidrag till att återställa och kanske förbättra kyrkvägen på Bolmsö.
Det är nu möjligt att få bidrag till sådana projekt via länsstyrelsen, men för att
detta ska lyckas bör föreningar som är intresserade av projektet också bidra
med en del pengar.
De föreningar som är intresserade av detta ombedes att kontakta någon av
oss i sockenrådet så vi kan sätta igång arbetet med ansökan.
Tannåkers Pingstkyrka

Bolmsö sockenråd

Bilder från New Zeeland
Lördagen den 6 oktober kl 18.00
Jonsboda Missionshus
Mark och Ingrid Munro visar bilder och berättar.
Fika
Alla Välkomna!

Bolmsö sockenråds årsmöte
Söndagen den 7 oktober kl. 14 håller Bolmsö sockenråd årsmöte i Bolmsö
bygdegård, Sjöviken.
Valberedningen har än en gång gjort ett lysande arbete så det finns kandidater till alla poster.
ALLTSÅ ALLA VARMT VÄLKOMNA!
Bolmsö sockenråd
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E.ON-information

FEST MED BOLMSÖ IF

Vi i sockenrådet håller oss uppdaterade om hur E.ON:s arbete fortskrider.
Ni märker säkert själva att det nu grävs för fullt.
Nu är projektet ”Bolmsö södra” med nedgrävning av starkström klart.
Snart är ”Bolmsö mitten” klart och därefter tar ”Bolmsö norra” vid.
Målet är att Bolmsös starkströmsnät ska vara klart innan årsskiftet, men blir
troligen blir det lite senare.
Kabeln över Bolmsösund är klar och kan leverera ström om vi mister strömmen från öster och Roen. Alltså är vi nu ”elsäkrare”.

Vi inbjuder alla till avslutningsfest i Sjöviken
Lördag den 10 november kl 18.00.
Det blir buffé och kaffe med kaka.
Prisutdelning till knattar, P9 och P12.
Lotterier
Musikunderhållning av The Islanders.
Kostnad för medlemmar barn 50 kr, vuxna 100 kr
Ej medlemmar 150 kr.

Bolmsö sockenråd/E.ON

Anmälan till Urban 93050, Helen 91023, Kristina 91018
senast 4 november.

Begagnade fönster

VÄLKOMNA!

Jag har ett antal begagnade fönster till salu storlek 130x 140
Ring Stig Bolin 0372 910 90

Pumpor säljes!
Orange pumpor i olika storlekar säljes.

HÖSTENS KONSTNÄR

Fanny Johansson
Backegård

Efter att ha avslutat en trevlig utställning med Leif Eklund , vars
vakra Bolmen motiv i smide finns kvar att beskåda i Tannåkers
Diversehandel,önskar vi nu välkommen till Bengt Johansson ,Hölminge .
Bengt har återupptaget målandet efter många års uppehåll och
ställer ut ett litet smakprov på sina fina akvareller från Ljungby
och Bolmen trakten.
Alla tavlor er till försäljning om intresse finns,så passa på att titta
in i cafeet nästa gång du er i Tannåkers Diversehandel.

tel: 94195

Bokbussen kommer
torsdag 4 /10
Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 10/10
14.20-14.30
14.35-14.50
14.55-15.15
15.55-16.10
16.20-16.40
16.45-17.05
17.15-17.30

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

15.25-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25

torsdag 18/10
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.10-14.30
14.40-15.10
15.20-15.40
16.30-16.50

Till Bolmsö skola 8/10 samt 22/10
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Kom till Åsarna
söndagen den 25 november kl 15.00
då Du får lyssna på de duktiga ungdomarna i Bolmenbygdens
kulturförenings orkester.
Fika mm.
Avslutningsvis har Tannåker Sockenråd årsmöte.
Mer information i nästa sockenblad.

Tannåkers Hembygdsförening
50 år
Anmäl ditt deltagande senast den 2 november -07
till Jubileumsfesten i Tannåkers församlingshem
lördagen den 10 november kl 18.00
Det kommer att vara en anmälningslista i Tannåkers butik fram t.o.m.
den 2 november. Alternativt ring Charlotte och Urban Cederqvist tel
93050. OBS Säkrast efter kl 18.00.

Välkomna
Tannåker Sockenråd

Välkomna
till som vi hoppas en trevlig nostalgiafton där Sara Karlsson berättar
och visar bilder från gångna tider samt Charlotte Cederqvist även
svarar för en historisk tillbakablick

Tramptraktor säljes!

Styrelsen
Tannåker Hembygdsförening

Valmet tramptraktor med släp säljes
Pris: 300 :David Johansson Backegård
94195

Alla här hjärtligt välkomna till
MISSIONSAUKTION

Katt skänkes
Lördagen den 27 okt.
Pga allergi i familjen skänker vi ” Tiger”.
1 år gammal kastrerad hankatt som är snäll och tillgiven.
Är också duktig på att fånga möss.

Vi börjar med helgsmål i kyrkan kl 18:00
Därefter kaffe och lottförsäljning i församlingshemmet.

Ring 0372- 930 89

Sång och musikunderhållning innan auktionen börjar.
Gåvor till auktionen mottages tacksamt.

Ett stort TACK!
Bolmsö kyrkliga syförening
Till alla er som på många sätt hjälpt till i Perstorpsgården denna sommar.
Styrelsen.
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Programblad Bolmsö - Tannåker Oktober 2007

Mån 1
Tis 2
Ons 3
Lör 6

Sön 7

19.00
20:00
14:00
18:00
19:30
09:30
18:00
18:30
09:15
11.15
14:00
18:00
19:00

Tannåker Rödakorskrets, Hos Eva-Marianne Granholmsvägen
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Håringe
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Kent o Olle
Medelgympa, Bolmsö skola
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Stefan L o Olle

Programblad Bolmsö - Tannåker Oktober 2007
Fred 19

18:00

Skytte: Rexroth Cup, Rottne/Söraby skf
Pingstkyrka, Cafékväll m fam Crona, Bolmsö bygdegård

Sön 21

11:15
16:00
18:00
19:00

Söndagsskola, Bolmsö FH
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall
Grabbgympa, Bolmsö skola

Mån 22

18:00
19:00
20:00
14:00
18:00
14:00
19:30
19:00
09:00
09:30
18:00
18:30
09:30
11.15
19:00
20:00
14:00
18:00
19:00

Bibelstudium, Bolmsö FH
Husförhör i Hovs rote hos Brita o Karl-Erik Kristiansson
Aerobics, Bolmsö skola
Dagledigträff, Bolmsö FH, Carl-Magnus Leijon
Skytte, teori/träning, Bolmsö skola, Stefan L o Kent
Promenad, Kyrkbyn
Medelgympa, Bolmsö skola
Husförhör i Kyrkroten hos Göta o Thure Pettersson, Fällan
Höststädning Bolmsö hembygdspark
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Olle o Ulf
Helgmålsbön, Bolmsö kyrka, Fall
Missionsauktion , Bolmsö FH
Mässa, Tannåker kyrka, Eklund
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Grabbgympa, Bolmsö skola
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Husaby
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Donald o Olle
Husförhör, Bollsta rote hos Rosita o Lars-Uno Åkesson,
Skogshäll
Medelgympa, Bolmsö skola

Lör 20

Jonsboda Missionshus, Bilder från New Zeeland, Mark o Ingrid Munro

Allsångskväll, Sjöviken
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson
Söndagsskola , Bolmsö FH
Årsmöte Bolmsö sockenråd ,Sjöviken
Gudstjänst ,Tannåker kyrka, Gustafsson
Grabbgympa, Bolmsö skola

Tis 23
Mån 8

18:00
19:00
20:00

Bibelstudium, Bolmsö FH
Bolmsö Rödakorskrets, Sjöviken
Aerobics, Bolmsö skola

Tis 9

14:00
18:00

Promenad, Sunnaryd
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Stefan J o Johnsson

Ons 10
Lör 13

19:30
09:30

Medelgympa, Bolmsö skola
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Ulf o Kent

Sön 14

09:30
11.15
18:00
19:00
20:00
14:00
18:00
19:30
14:00
19:00

Gudstjänst , Tannåker kyrka, Fall
Högmässa, Bolmsö kyrka, Bolmblad, Fall. Församlingsdag.
Pingstkyrkan, Mark Munro
Grabbgympa, Bolmsö skola
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Perstorp
Luftgevär träning , Bolmsö skola, Stefan L o Stefan
Medelgympa, Bolmsö skola
Symöte hos Margit Svensson, Flahult
Symöte hos Asta Peterson, Hjärtstorp

Mån 15
Tis 16
Ons 17
Tor 18
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Manusstopp Sockenbladet

Ons 24
Tor 25
Lör 27

Sön 28

Mån 29
Tis 30

Ons 31

19:30
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