Precis som Tommy skriver på bladets framsida finns
det mycket höstaktiviteter att se fram emot; allt efter
intresse förståss. Gemensamt för oss alla är nog att vi
gärna är utomhus när hösten visar sig från sin bästa
sida. Färgsprakande träd och frisk luft piggar ju verkligen upp!
Men efter en lång dag utomhus kan det vara skönt att
bestyren i köket går fort, magen brukar ju kurra rejält
när man varit utomhus hela dagen!
MUSTIG HÖSTSOPPA
med potatis, purjo, bacon och vitlök
6 portioner
2 purjolökar, 10 potatisar, 2-4 vitlöksklyftor, 2 gula lökar, 2 pkt
Bacon, 2 msk smör, 1 liter hönsbuljong, 4 msk mjöl, 8 dl mjölk, 2
dl vispgrädde, 2 krm svartpeppar, persilja till dekoration.
Strimla purjolöken. Tärna potatis, vitlök och lök. Strimla baconet.
Smält smöret i en stor gryta. Fräs purjon, potatisen, vitlöken, löken och baconet.
Häll på buljongen och låt det hela koka i 15 minuter.
Vispa ut mjölet i mjölken och häll det i soppan. Tillsätt grädden.
Låt det koka upp och låt koka i 10 minuter.
Smaka av med svartpeppar.
Garnera med persilja innan servering.
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Sommaren är slut. Så är det. Enligt min mening en rätt fin sådan,
åtminstone i jämförelse med fjolårets.
Tyvärr så torkade förstaskörden bort, hälften eller mindre än normalt enl. rapport. Det blir bekymmer med vinterfodret och inget
kan man påverka.
Jag gläder mig dock med alla som arbetar inomhus hela året. Allt
vackert väder är de värda.
Själv tillbringade vi 10 dagar hos vänner på Sicilien. Där var det
varmt! I snitt 38+ och maxat på 42+. I skuggan alltså. Då rörde
man sig försiktigt och lååångsamt. Trafiken var dock inte långsam
och signalhornen pigga. Trafikreglerna brydde man sig inte om.
Vid rödljus och stopplikt bedömde man själv om det fanns anledning att stanna, omkörningsförbud gällde inte dig, hastighetsbegränsningar fanns, men begränsningen gällde nog bilens prestanda.
Men vackert var där. Vi bodde ensligt på 700m höjd med en lång
dalgång framför oss. Vilken utsikt. Huset var beläget i en olivodling med mandel, fikon, citron och mullbärsträd inom räckhåll.
Med distans till resan, så tänkte jag att här hemma är också vackert.
Ö som ö kan man tycka.
Nu hoppas jag vi har en fin höst framför oss. Jaga, fiska, plocka
svamp mm. Och må väl hälsar
Tommy på Jääett

NÄSTA MANUSSTOPP
Lördagen den 20 september kl. 12.00
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad
eller e-postas till manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 244 Utgivare: Bolmsö sockenråd

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

Anders Olsson, Hov

911 13

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn

911 85

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Gudstjänster
7 sept

kl 09.15

14 sept
21 sept
28 sept

kl 09.15
kl 18.00
kl 11.15

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Konfirmandinskrivning.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.

Övrigt

Bolmsö Sockenråd

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i
Bollsta eller e-postas till manus@bolmso.se

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms
klockan 12.00 den aktuella dagen för
manusstopp!

18 sept

kl 15.00

25 sept

kl 15.00

30 sept

kl 14.00

Konfirmationsläsning, Bolmsö
församlingshem, Fall.
Konfirmationsläsning, Bolmsö
församlingshem, Fall.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
”Fånge och fri”- Björn Prins, Rydaholm.

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

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se

Tannåkers sockenråds hemsida

Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd

http://hem.passagen.se/tannaker
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Vinterförvaring
för mindre båt (Örnvik 510) önskas.
Även evt. bryggplats nästa säsong i närheten av Tannåker.
Mobil 073-680498

Irländskt
Nu är det dags för en av höstens höjdpunkter, vi hoppas på fullt hus!
Lördagen den 4 oktober blir det Irländskt i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken.
Bill & Bull band från Byholma/Odensjö kommer och underhåller oss
med sin härligt svängiga irländska musik kryddat med lite svenskt.
Det blir Pytt i panna och ägg och en dryck därtill för 150:-/vuxen.
Vill du ha mer att dricka finns det att köpa.
Ni måste anmäla att ni kommer senast söndag den 28 september
men gör det redan nu!

Fotbollsmatcher
Herrlaget
31/8 kl. 17:00 Bolmsö-Angelstad
21/9 kl. 17:00 Bolmsö-Dannäs

Pojklag (P98)
7/9 kl. 13:00 Bolmsö-Burseryd
14/9 kl. 13:00 Bolmsö-Smålandsstenar
Alla är hjärtligt välkomna

PERSTORPSGÅRDEN
Perstorpsgården är öppen för visning efter beställning 15 maj-15 sept.
ÅRETS TEMA
”Mor Lovisa, 60 år sedan hon dog”

Anmälan görs till någon i styrelsen för Bygdegårdsföreningen

Solveig Carlsson, 0372-910 00, 070-521 13 65
Bernt Andersson, 0372-911 35, 070-56 911 35
Britt-Marie Andersson, 0372-911 35, 070-68 911 35
Anders Johnsson, 0372-910 18, 070-64 910 18
Jonny Palm, 0372-910 23, 070-66 77 915
Tommy Björkman, 0372-171 65, 070-54 97 400
Anders Olsson, 0372-911 13, 070 9775031
Gunvor Andersson, 0372-911 53, 070-267 65 29
Eller till e-post: bolmso.bgf@telia.com
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Medlemsmöte Röda korskretsen Bolmsö

Vi börjar höstens möte den 1 september i Sjöviken
klockan 19 00 - 21 00. (Styrelsen träffas klockan 18 45)
Kopp och dopp som vanligt.
Välkomna,
Styrelsen/Kajsa S.
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Povel Ramel
i våra hjärtan

Kallelse till årsmöte Bolmsö norra älgjaktlag
I församlingshemmet 15/9 kl. 19.00.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Kaffe och smörgås.
Välkomna.

Välkomna till Bolmsö Bygdegård
Sjöviken torsdagen den 11 september kl 19.00 och då kommer
Povel Ramel till Bygdegården!
Ja kanske inte personligen men
musikaliskt, det är duon Roland
Klasson och Mikael Svensson
från Bjärnum som ger oss en
musikalisk kväll med Povel Ramels melodier.
Kaffeservering med kaka
Detta är en aktivitet inom Bygdegårdarnas Riksförbunds Kulturbudkavle Dra-Maten som är i distriktet denna vecka.

Välkomna
Bolmsö Bygdegårdsförening

TACK

Bokbussen kommer !
torsdag 4/9
Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 24/9
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

15.30-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25

torsdag 18/9
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.10-14.30
14.40-15.00
15.10-15.35
16.30-16.50

Till Bolmsö skola 8 och 22 september

Nu börjar det bli dags!
Höstterminen börjar:
ons 3/9 för medelgympa
sön 7/9 för grabbgympa
mån 8/9 för aerobics
Alla grupperna håller till i Bolmsö skola.

Nu är årets sommarcafé i Bolmsö Bygdegård slut, och det är otroligt
roligt att se hur mycket folk det har varit denna sommar. TACK alla ni
som kommer på onsdagskvällarna för att äta våfflor och umgås!
Tack Birgitta Wallén som samordnat det hela och ett Stort Tack till alla
ni som hjälpt till med bakning, servering och städning alla onsdagar
caféet har varit öppet.

Bolmsö Bygdegårdsförening
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Håll i gång sommarmotionen nu i höst och/eller börja en ny
motionshöst. Det är både roligt och nyttigt för kropp och själ!
Var och en gör efter sin förmåga och Du blir entusiasmerad av
våra duktiga ledare Monica Johansson och Kristina Johnsson.
VÄLKOMMEN!
Tannåker - Bolmsö gymnastikförening
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Bredbandsinformation
Vi har ju fått en del nya bolmsöbor sedan vi fick bredband till ön. Jag vill bara
informera er om att alla som har en fast telefon kan få bredband med en fast
månadsavgift där man kan surfa hur mycket man vill upp till 8Mbit/sek. Hur
anmäler man sig?
Jo, du kan välja på tre olika operatörer: Ljungby bredband (www.lby.se), Netatonce, (www.netatonce) .se eller microbus, (www.microbus.se)
Priset varierar mellan 185-320 kr/månad beroende på operatör och hastighet.
Lars-Uno- Bolmsö Sockenråd
De flesta tannåkerbor har samma valmöjligheter som bolmsöborna, men de
som bor i Skällandsö, Jonsboda eller Flahult har endast en operator som
erbjuder bredband. Det är Värnamo Energi ( www.varnamoenergi.se).
Månadspriset för 1Mbit/sek, 5Mbit/sek eller 24 Mbit/sek är 345 kr, 395 kr
eller 445 kr.
Birgit N- Tannåker Sockenråd

Grattis önskar vi vår bolmsöredaktör Malin med familj
till lillasyster Alice!
Bolmsö och Tannåker sockenråd

COMPEN VÄST
Det är inte riktigt så illa ställt med kommunikationerna till Ljungby från
Tannåker, Bolmsö, Vittaryd med flera byar. Compen Väst – hämtar
även från gårdar och hus på landet. Ring Compen Väst dagen innan
resan tel. 020 747400. Onsdagar kl 9.00 hem kl 14.00, fredagar samma tider. Glöm inte att beställa hemresan. Var beredd på att uppge
personnummer. Turerna är till för alla. Du betalar för enkelresa 36 kr
eller 44 kr. Uppge om du har rollator. Chaufförerna är otroligt hjälpsamma och trevliga.
Med vänlig hälsning
Ann- Britt
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Låt musiken tala
av Bengt Harling

I Tannåkers bygdegård
26 sept. kl: 19.00
Ett visprogram om den stora skådespelaren och allkonstnären
ALLAN EDWALL och hans visor som överraskade de flesta
när han nedkom med sin första LP-skiva med text och musik.
När någon frågade hur det hade gått till svarade Allan:
”Jag spelar kam… och så har jag ett munspel…
Jaa, jag visslar också… och trallar ihop orden bara.
Låtarna har jag förresten med mig sen länge.
Jag vet inte varifrån dom kommer… folkdjupet kanhända.”
Biljettpris vuxna 100 kr, och ungdom 50 kr.
Scenpassförmån: 30 kr på ordinarie pris.
Förköp i Tannåkers Diversehandel 0372-93 040
Arrangör: Riksteatern Ljungby och Åsarnas bgf i Tannåker.
Tannåkers bygdegårdsförening ordna servering av något ätbart till en
rimlig peng.

Hjärtligt välkomna!
Skadegörelse Bolmsö skola
Tisdagen den 12 augusti på kvällen hade Bolmsöskolan besök av
några som säkert hade trevligt tillsammans.
Det var inte trevligt för våra barn och vuxna dagen efter.
På skolgården låg ett stort antal ölburkar, skräp och flaskor med innehåll som vi inte vill ha i närheten där våra barn/elever är. De blommor
som stod på vår utemöbel låg trasiga tillsammans med det som varit
kruka utslängt på gården. Annan skadegörelse fanns också.
Har någon sett något? Hör gärna av er till skolan.
Skadegörelsen är polisanmäld.
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Bolmsö sockenråds årsmöte
Söndagen den 5 oktober kl. 14 håller Bolmsö sockenråd årsmöte i
Bolmsö bygdegård, Sjöviken.
VÄLKOMNA!
Bolmsö sockenråd
********

Tack!
Vi i sockenrådet vill rikta ett stort Tack till Solveig Carlsson som ordnade så att Bolmsö sockenblad för juli blev tryckt.
Bolmsö sockenråd
HÖSTENS BIBELSTUDIE
Om Gud vill och vi får leva och ha hälsan börjar vi höstens bibelstudie
måndagen den 8 september klockan 18.00 i Bolmsö Församlingshem.
Välkommen!
Gör något du aldrig kommer att ångra; läs din Bibel!
Med vänlig hälsning Simon Redegard

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 du 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 någon gång och prova på om du har lust. Vi träffas på torsdagar 18.30-20.00 vid Jonsboda missionshus med start den 4 september.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 0370-45000 eller mobiltel.
070-9997855
Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda SMU

Livets första högtider, Dop och Konfirmation
PINGSTKYRKAN TANNÅKER
Sönd. 7 sept. kl. 18 Församlingsmöte
Sönd. 21 sept. kl. 18 Stig-Göran Lindhe
VÄLKOMNA!

Jonsboda missionskyrka gudstjänster i september
5-7 fre-sön Församlingshelg på Strandgården, Halmstad
21 söndag kl. 10:00 Gudstjänst Kristina Gustafsson
sång av Caroline Olofsson och Mikael Svensson
28 söndag kl. 10:00 Bön
Alla varmt välkomna!
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Kring detta tema planerar Bolmsö Hembygdsförening att göra en utställning, vi behöver er hjälp med material till detta.
Om du har dopklänning, dopminne eller annat kring dopet som vi kan
visa upp, kontakta någon av oss i styrelsen.
Detsamma gäller konfirmationskort eller gamla skolkort.
Vi vill inte ha några saker nu, utan bara inventera vad som finns och
vad vi kan få låna när det blir aktuellt.
Hör av dig till:
Eva Johansson, Solsätra, Kyrkbyn, tel 910 28
Britta Kristiansson, Hov, tel 910 50
Anna-Lena Wiktorsson, Bo, tel 910 24
Helén Johansson, Lida, tel 941 49
Solveig Carlsson, Håringe, tel 910 00
Kenneth Petersson, Brogården, tel 910 71
Olle Josefsson, Perstorp, tel 911 55
Kurt Karlsson, Granholmsvägen, tel 862 78
Rolf Nilsson, Kärragård, tel 941 36
Bolmsö Hembygdsförening!
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Anmäl dig till företagarekursen!
Jag har inte alla datum klara vid manusstopp till Sockenbladet. Men
det blir en kurs för Entreprenörer/Företagare på Bolmsö under vintern.
Kommer troligen att vara en lördag i månaden och det blir också företagsbesök.
Mycket intressant för dig som nystartat företagare eller som funderar
på att kanske starta företag eller för dig som än så länge bara går och
bär på en idé. Även för dig som är företagare men kanske känner att
du behöver lite ny energi.
Gäller alla intresserade i Bolmenbygden!
Anmäl dig till Solveig Carlsson, Håringe
0372-910 00, 070-521 13 65, solveig.carlsson@bolmso.se

By och Torpvandring i Husaby Rote
Under sommaren 2008 har vi haft två träffar för att klara av By och
Torpvandringen i Husaby rote, men det har inte räckt till, vi är inte riktigt klara.
Därför inbjuder vi till en avslutningsträff söndagen den 14 september
kl 14.00 med samling hos Olle och Maj Jannesson i Västergård.
Medtag kaffekorg
Då får ni också den färdiga dokumentationen av Tjust Rote som vi
besökte förra året.
Välkomna
Bolmsö Hembygdsförening

Promenader i September
Tisdagen den 2 september kl. 18 00 Skolan.
Tisdagen den 9 september kl. 18 00 i Perstorp.
Tisdagen den 16 september kl. 18 00 i Husaby.
Tisdagen den 23 september kl. 18 00 i Sjöviken.
Onsdagen den 1 oktober kl.14 00 i Tannåker. Kaffe i affären?( O.B.S. dag och tid)
Välkomna Kajsa S.
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Bolmsöskolas Föräldraförening bjuder in till gratis
GÄRDSGÅRDSBYGGE kurs den 20 september
på Bolmsö skola.
Kurstid 09:30 - ca. 15:30
Tanken är att bygga ett trevligare staket bakom lekställningen på skolan.
Länsstyrelsen står för kursen som är öppen för allmänheten men riktad till boende på landet, skogsägare och entreprenörer.
När kursdagen är genomförd vet du vilket material som behövs och
kan tekniken att sätta en typisk, traditionell gärdsgård med vidjor.
Arbetskläder behövs då vidjorna sotar ner en del eftersom vi värmer
dem i öppen eld. Ta regnkläder och mat för hela dagen, grilla går utmärkt eftersom vi har glöd och grillgaller. Om du har busksax, handsåg eller spett ta med dem.
Om du kan bidra med material, slanor, stolpar och vidjor av saktaväxt gran, hör av dig till Mark Munro 0370 45080. eller 073 51 58 080
Anmälan till kursledaren Kjell Gustafsson. Ring säkrast på mobilen. Lämna namn och telefon nummer om du inte får svar.
070 58 611 65 eller 0470 611 65.

Till salu
Nu väver jag inte mer och därför vill jag sälja
mina vävstolar.
Jag har fyra stycken 120-80-60-50 cm vävbredder. Även en bandvävstol och varpa. Samt en
del vävtillbehör.
Har även ett komplett framkallnings– och kopieringsset.
Systemkamera med många objektiv.
En del träalster finns också bl.a. träräfsor, fågelholkar, fågelbord mm.
Är Du intresserad kom in eller ring till Unos Snickarebod
tel. 0372-93074
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Programblad Bolmsö - Tannåker September 2008

Mån 1
Tis 2
Ons 3
Tor 4
Fred 5
Sön 7

Mån 8
Tis
Ons
Tors
Lör

9
10
11
13

Sön 14

19.00 Månads möte Tannåker RK hos Lisbet i Hölminge
19.00 Månadsmöte Bolmsö RK, Sjöviken
18.00 Promenad, Skolan
19.30 Medelgympa, Bolmsö skola
18.30 Start scouterna, Jonsboda Missionshus
Församlingshelg , Jonsboda Missionskyrka på
Strandgården, Halmstad ( t o m söndag )
09.15
11.00
13.00
18.00
19.00

Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka
Fotboll,P98, Bolmsö-Burseryd
Församlingsmöte, Pingstkyrkan i Tannåker
Grabbgympa, Bolmsö skola

18.00
20.00
18.00
19.30
19.00
14.00

Bibelstudium startar, Bolmsö Församlingshem
Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Perstorp
Medelgympa, Bolmsö skola
Povel Ramel i våra hjärtan, Sjöviken
Dopgudstjänst, Gustafsson, Tannåker kyrka

09.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
13.00 Fotboll, P98, Bolmsö-Smålandsstenar
14.00 By och Torpvandring, Olle och Maj Jannesson,
Västergård
16.00 Musikgudstjänst, Fyhrlund, Tannåker kyrka
19.00 Grabbgympa, Bolmsö skola

Programblad Bolmsö - Tannåker September 2008

Lör

20

09.30 Kurs i Gärdgårdsbygge, Bolmsö skola
12.00 Manusstopp sockenbladet
18.00 Mässa, Gustafsson. Bolmsö Kyrka

Sön 21

10.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling,
K. Gustafsson
17.00 Fotboll, herrlaget, Bolmsö-Dannäs
18.00 Mässa, Tannåker kyrka, Eklund
18.00 Pingstkyrkan i Tannåker, Stig-Göran Lindhe
19.00 Grabbgympa, Bolmsö skola

Mån
Tis
Ons
Tor
Fre

22
23
24
25
26

20.00
18.00
19.30
15.00
19.00

Aerobics, Bolmsö skola
Promenad, Sjöviken
Medelgympa, Bolmsö skola
Konfirmationsläsning, Bolmsö FH
Låt musiken tala, Riksteatern, Åsarna

Sön 28

09.15
10.00
11.15
19.00

Gudstjänst, Fall, Tannåker Kyrka
Bön, Jonsboda Missionsförsamling
Gudstjänst, Fall, Bolmsö Kyrka
Grabbgympa, Bolmsö skola

Mån 29
Tis 30

20.00 Aerobics, Bolmsö skola
14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
Björn Prins
19.30 Medelgympa, Bolmsö skola

Ons 31

Mån 15 19.00 Bolmsö norra älgjaktlag, Bolmsö församlingshem
20.00 Aerobics, Bolmsö skola
Tis 16 18.00 Promenad, Husaby
Ons 17 19.30 Medelgympa, Bolmsö skola
Tor 18 15.00 Konfirmationsläsning, Bolmsö FH
Fre 19 19.00 Tannåker norra jaktlag, Åsarna
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