BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 403 APRIL 2022
När man trodde att världen och livet skulle återgå till det
normala efter två års pandemi, då är det en dåre som startar
ett krig, inte långt från oss. Historien upprepar sig med farsoter och krig.
På senaste gemensamma sockenrådsmötet beslutades det att
både Bolmsö och Tannåkers sockenråd, ställer sig positiva
till att ta emot flyktingar från det krigsdrabbade Ukraina till
vårt område. Vi har informerat Ljungby kommun om detta.
Tänk efter vad du kan avvara till våra medmänniskor från
Ukraina, exempelvis kläder, pengar, boende, mat, leksaker
etc.
Trots allt elände har vi nu kunnat börja träffa släkt och
vänner igen. Man värdesätter det enkla i livet, som att kunna
sitta ner och samtala med släkt och vänner, saker som man
tagit för givet innan pandemin.
Denna månad firar vi påsk. Min favorithögtid med få
måsten och förhoppningsvis lite mer vår i luften.

/ Carina på Uddarna

Styrelsen Bolmsö sockenråd
Mailadress: sockenradet@bolmso.se
Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

Ordförande
070 538 00 35

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Vice ordförande
070 559 41 91

Carina Bolmblad, Hornsudde
carina.bolmblad@gmail.com

Sekreterare
070 856 20 13

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372 941 56

Sara Ek, Österås
sara.ek@bolmso.se

Ledamot
070 589 11 47

Stina Bolin, Prästgården
stina.bolin@bolmso.se

Ledamot
073 339 90 95

Agnes Bolmblad, Hornsudde
agnes.bolm@gmail.com

Ledamot, webadministratör
073 806 63 70

Mailsupport:
support@bolmso.se
Redaktör för sockenbladet
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2
manus@bolmso.se

Till alla föreningar i Tannåker och på Bolmsö!
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker bjuder in samtliga föreningar till ett
möte för att starta upp ett kontinuerligt samarbete för framtiden och utvecklingen av bygden. Hur samarbetet ska gå till, vilka som representerar respektive förening, vad vi ska arbeta med och hur ofta vi ska träffas bestämmer vi
naturligtvis tillsammans.
Vi träffas i Tannåkers bygdegård Åsarna, söndagen den 10/4 kl 14:00-15:30.
Vi bjuder på en kopp kaffe och en liten kaka därtill!

Denna inbjudan mailas även till de redan anmälda kontaktpersonerna i
föreningarna. Välkomna att träffas och diskutera bygdens utveckling och
föreningarnas framtida samarbete.
Hälsningar
Sockenråden

Valborgsmässofirande
i Tannåker
kl 19.30
Vårtal av Lars-Uno
Åkesson
Vi sjunger in våren
Servering
Alla hälsas välkomna!
Tannåkers Hembygdsförening

070 344 61 05

Promenad i gemenskap
i Bolmsö församlingshem
Vi möts vid församlingshemmet
tisdagar jämna veckor kl 10:00
Vi går i olika grupper efter egen förmåga.
Vi avrundar med fika i församlingshemmet.
Kontakt vid frågor
Diakoniassistent: Marta Elmquist
Nr: 076 142 14 04
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Promenader
Tannåker Bolmsö
gymnastikförening
Succén fortsätter under våren.
Samling vid Tannåkers kyrka torsdagar
kl. 14.00 för promenad tillsammans.

Rörelse och samvaro
för att stärka hälsan
Vill du bli medlem i föreningen kostar det 100 kr för 2022
till BG 5882-1018 el swish 123 643 07 48
MEN det är inget krav för att delta!
Varmt välkomna önskar
Tannåker Bolmsö gymnastikförening
Vid frågor: Annika 070 738 82 33

Vårstädning
23/4 kl. 9.00
Tannåkers hembygdspark
Ta med räfsa
Fika
Tannåkers hembygdsförening
Årsmöte i Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
Alla medlemmar välkomna söndag den 24 april i Sjöviken kl 15.00
Vi bjuder på enklare mat och fika!
Styrelsen

Bolmsö IF
Årsmöte söndag 3 april kl. 15.00
Hoppas att alla våra medlemmar kommer.
Varmt välkomna och vi bjuder på fika!
Bolmsö IF styrelse
4

Skolplatser
Tannåker och Bolmsö sockenråd hade ett gemensamt möte i mitten av mars
och frågan om Ukraina kom upp. Någon hade hört att Ljungby Kommun förbereder skolplatser för flyende barn från Ukraina. Vi undrade om Bolmsö
skola fanns med i planeringen och bestämde att kontakta kommunen och
ställa frågan.
Bolmsö skola borde vara ett alternativ, en landsbygdsskola där det finns plats
och en lugn och trygg miljö, det är vad de barnen behöver.
Dessutom finns det gott om boende. Exempelvis på Vråen som ligger granne
med skolan och har 29 bäddar. Bolmsö Lägergård på Näset har 63 bäddar.
Även Hägern Bed & Nature. Många tomma stugor som ägs av privatpersoner.
Jag skickade ett mail till Carina Karlund, som är säkerhetschef på kommunen
(skickade kopia till Jennie Widal, Magnus Gunarsson, Anne Karlsson och
Lars-Ove Johansson). Fick svar från Carina som sammanfattat meddelade
följande:
Ljungby kommun förbereder just nu för boende i kommunens egna fastigheter och har rapporterat in till Migrationsverket, men troligen kommer
dessa platser inte att räcka till och då behöver Migrationsverket få information om vilka fler möjligheter som finns, eftersom det är Migrationsverket
som ansvarar för mottagandet av flyktingar och även fördelar dem till olika
boenden. Därför är det viktigt att den som har boenden att erbjuda själv
vänder sig direkt till Migrationsverket.
vaxjo-boende@migrationsverket.se
eller direkt till John Forsman som är ansvarig i regionen
john.p.forsman@migrationsverket.se
och om man har ett större boende kan man kontakta Elisabet Furegård
elisabet.furegard@migrationsverket.se
Fick även svar från Jenny Wikby som är verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen. (Kopia till Nils-Göran Jonasson)
Jenny skriver: Vi kommer att titta på varje ansökan till skola och förskola
och placera där det finns plats utifrån det boende som man har.
Tack för ert engagemang.
Vi får därmed avvakta och se om det blir några placeringar i vårt upptagningsområde och om det i så fall finns barn i förskole- eller skolåldern som skulle
hamna på Bolmsö skola.
Tannåker Sockenråd och Bolmsö Sockenråd
(genom Sabine Elmquist Levin)
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Årsmöte tisdag 12 april kl. 18
i Tannåkers bygdegård Åsarna
Har du förslag på någon eller själv är sugen på att
vara med i kulturarbetet – kontakta valberedarna
Bengt 076-7824050 eller Anton 070-2952442
Välkomna på årsmötesförhandlingar och en enkel
måltid. Ta med dryck om du vill ha annat än
bordsvatten.

Vill du vara med? Bara att dyka upp!
Vi har mycket på gång – samarbete med Sölve Rydell, musikprogram med
tema, emigrant-projekt och vi arrangerar julkonsert med The Real group den
16/12. Välkomna på månadsträffarna - torsdagar i affären 7/4, 12/5 och 9/6.

Bli medlem
Vårt syfte är att producera kultur i Bolmenbygden. Välkommen som aktiv
medlem eller stödjare av lokal kultur som också ger rabatt på arrangemang
och resor. Läs mer i brevet som delats ut i brevlådorna och det finns några i
affären också.
50 kr för 7-25-åringar och 100 kr för de däröver.

Vi ses!
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson

Vårterminen 2022
måndagar Cirkelträning med Emelie Bjurka

19.30

onsdagar

Puls med Emelie Bjurka

18.00

onsdagar

Pilates med Monica Johansson

19.30

fredagar

Tabata med Lillan Papp

17.30

söndagar

Mix med Monica Johansson

19.00

Nya medlemmar kan testa våra olika pass under två veckor.
Nytt för i år: Medlemsavgift för 2022 är 100 kr, träningsavgift är 300 kr per
termin eller 700 kr per år för träning under hela året och hur många pass man
vill. Barn och ungdomar upp t.o.m. gymnasiet 100 kr för medlemsavgift och
100 kr för träningsavgift, per år alltså 200 kr.
Stödmedlem 100 kr per år.
BG 5882-1018 el swish 123 643 07 48
Varmt välkomna önskar ledare och styrelsen!
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32
Uppdateringar följ Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikförening el.
hemsidan.

PÅSKLOVSBIO FÖR BARN/UNGDOMAR
I BOLMSÖ BYGDEGÅRD, SJÖVIKEN

MÅNDAG 11/4 KL 18:30 SLUT CA 21:00.
VI BAKAR PIZZA TILLSAMMANS

INNAN FILMEN. VARMT VÄLKOMNA

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2022
5 18.00 Luftgevär träning

Johan + Josefin

12 18.00 Luftgevär träning

Frida + Stefan

16 09.00 Föreningsmästerskap / Avslutning

Alla

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5
träningar.
Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Onsdag 6/4, 4/5, 1/6, 29/6
Affären i Tannåker
14.45—15.00
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.00

Torsdag 28/4, 23/6
Färle
Granholmsvägen
Bollsta
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Tjust
Österås

Torsdag 12/5, 9/6, 7/7
Stapeled
15.20 - 15.35
Skogshäll
15.40 - 15.55

facebook.com/Ljungby.bibliotek
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13.45 - 14.00
14.05 - 14.20
14.25—14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00
16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30

1

fr 17.30 Tabata

14

to 14.00 Promenad Tannåker

2

lö 18.00 Påskauktion Bolmsö

15

fr 12.00 Manusstopp för maj månads sockenblad

3

sö 15.00 Årsmöte med Bolmsö IF

4
5

17.30 Tabata

19.00 Mix
må 19.30 Cirkelträning
ti 10.00 Promenad, Bolmsö

10

sö 19.00 Mix

20

må 19.30 Cirkelträning

ti 10.00 Promenad, Bolmsö
on 18.00 Puls
19.30 Pilates

to 14.00 Promenad Tannåker
Kulturföreningens månadsträff

8

17

19

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

7

lö 09.00 Skytte, Föreningsmästerskap o avslutning

18

18.00 Luftgevärsskytte träning
6

16

fr 17.30 Tabata
sö 14.00 Föreningsträff

21

to 14.00 Promenad Tannåker

22

fr 17.30 Tabata

23

lö 09.00 Vårstädning av Tannåkers hembygdspark

09.00 Vårstädning av Bolmsö hembygdspark

18.00 Musikgudstjänst Bolmsö

Föreningsmässa i Ljungby

19.00 Mix
11
12

24

må 18.30 Påsklovsbio m Pizzabak
19.30 Cirkelträning

sö 15.00 Årsmöte med gymnastikföreningen
19.00 Mix

ti 14.00 Daglediga Tannåker
18.00 Årsmöte med Kulturföreningen

25

må 19.30 Cirkelträning

27

on 18.00 Puls

18.00 Luftgevärsskytte träning
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19.30 Pilates

on 18.00 Puls

28

to 14.00 Promenad Tannåker

19.00 Årsmöte Bolmsö norra fiskeförening

29

fr 17.30 Tabata

19.30 Pilates

30

lö 19.30 Valborgsmässofirande i Tannåker

ÅRSMÖTE
Bolmsö norra fiskeförening
onsdag den 13 april kl 19:00 i Bolmsö Församlingshem.
Program: Förhandlingar, kaffe
VÄLKOMNA
OBS: Styrelsen samlas 18.30
Ordf.
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Tannåkers Pingstkyrka mars 2022
3

16.00

Kerstin Svensson talar och sjunger

24

16.00

Margurite och Kar-Olof Petersson talar och sjunger

ti

18.30

Bön i kyrkan
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Att gräva där man står…
Enligt SCB:s befolkningsstatistik vid årsskiftet för Bolmsö och Tannåker, har
invånarantalet minskat med -3 respektive -8.
När man önskar att vår bygd ska växa och utvecklas är det såklart inte roligt
att läsa, men då ska man komma ihåg att siffrorna speglar antalet invånare vid
en specifik tidpunkt jämfört med föregående år.
En ögonblicksbild som visar plus eller minus.
Statistikens siffror säger inget om gemenskapen vid lördagsfikat klockan 11 i
Ingalills Café, där räknas inte värdet av gymnastikföreningens välbesökta träningspass, den delade glädjen vid bygdegårdarnas teaterföreställningar och
fester eller tryggheten som ges av bygdens räddningsvärn.
Sedan årsskiftet har bygden faktiskt fått tillökning; en nyfödd liten pojk är
redan här och ytterligare en bebis väntas under 2022!
(Det är ju nio månaders leveranstid på småttingar så med tanke på det är tre
bebisar under 2021 och MINST två bebisar under 2022 ett bra resultat tycker
jag).

Investeringar i form av skola, överföringsledning och cykelväg är på gångäven om det är långtifrån klart- självklart hoppas jag att det blir mer.
Hyresrätter för både äldre och yngre att bo i här ute kanske? Någon har önskat en padelbana. Möjligheterna är minst lika många som antalet invånare i
bygden, dvs hela 544 stycken just i detta nu!
Låt oss inte glömma bort det bygden redan har och hur var och en av oss som
bor här har möjlighet att hjälpa till att utveckla och stötta det; bygdegårdarna,
skolan, gymnastikföreningen, skytteföreningen, räddningsvärnet, bygdens
lokala företag som tex florist, loppis, ridskola, inredning, B&B/ställplatser,
stuguthyrning, belysning, caféer och mataffär. Kulturföreningen och riksteatern. Vår vackra natur och sjö som är grunden till allt härute.
Vi har redan så otroligt mycket- kanske en del av svaret på befolkningsfrågan
går att hitta… här och nu? Att vi genom att förvalta det vi har möjliggör
vidare utveckling och investeringar i bygden.
(544 möjligheter; visst är det fantastiskt ändå)?
/Hälsar Sara Sturesson, Österås Bolmsö

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 23 april städar vi i Bolmsö Hembygdspark. Inte
så mycket löv att räfsa i år men mycket grenar att ta om hand.
Sedan är det takrännor som skall rensas och tak som skall
ses över.
Trädgårdsmöbler skall ut och kanske också behöver de
skuras, ja vi får se vad mer som behöver göras
Vi börjar kl. 09 och alla som vill är välkomna,
detta är inte enbart för medlemmar
Efter arbetets slut bjuder föreningen på förmiddagsfika.

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening

Redovisning

Utför bokföring, bokslut och deklarationer m.m.
Hjälper även Dej som ska starta nytt företag.
Har kontor i Ljungby.
Välkommen att kontakta mej 070–277 99 03
kr.redovisning@gmail.com
Ketie Rousk

Hej alla Bolmsöbor!
Den 7 maj klockan 09.00 har vi städdag i Perstorpsgården
och det skulle vara behjärtansvärt om ni ville komma och
hjälpa till lite. Ni får göra så mycket eller lite ni vill. Vi
bjuder även på fika.
Perstorpsgården är ett litet gårdsmuseum som vi är stolta
över här på öa. Besök sen gården i sommar och få en guidning av Agnes!
Hjärtligt välkomna alla!
Adolf Svenssons Stiftelse / Susanne
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Hus på Bolmsö sökes!
Vi letar efter ett hus på Bolmsö med omnejd
att hyra för åretruntboende.
Hör gärna av er om ni har något tips!
Allt gott,
Louise Ström 076 794 52 03
Gustav Elisson 070 508 15 31
Alla välkomna, för mer information
kolla församlingens Facebook sida!

3 sö

10:00 Jonsboda

Bön och lovsångsgudstjänst.

5 ti

18:30 Hemma

Hemgrupp (se facebook för mer info).

14 to

18:00 Jonsboda

Getsemanestund med nattvard.

17 sö

10:00 Jonsboda

Påskgudstjänst, Mark Munro.

19 ti

18:30 Hemma

Hemgrupp (se facebook för mer info).

23 lö

9:00 Jonsboda

Städdag.

24 sö

11:00 Jonsboda

Scoutinvigning. Scouterna medverkar.

30 lö

20:00 Gavlö

Valborgsfirande, Robert Ortiz.

ÄNTLIGEN!

Så vi har längtat efter att återigen
kunna erbjuda
Påskauktion i Bolmsö Bygdegård
Lördagen den 2 april 2022, kl 18.00 är det
Påskauktion i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. Samma upplägg som tidigare, dvs Påskbuffé, Lotterier och Auktion.
Anders Johnsson kommer att svinga klubban under auktionen och kanske får vi
några historier oss till livs också.
Påskbuffé kostar 150:- per vuxen, de
flesta lotter får du 3 st lotter för 10:I övrigt behöver du inte ha pengar med dig
för själva auktionen kommer vi att fakturera i efterhand (precis som vanligt).

Ring Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila bygdegarden@bolmso.se om du vill bidraga till påskbuffén mm.
Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller Auktion. Givetvis är
du precis lika välkommen utan gåvor. Alla företagare som vill bidraga med varor till auktion eller lotterier är vi
mycket tacksamma för.
Att vara med på Påskauktion i Bygdegården är
en upplevelse, gör därför så som många andra,
boka denna kväll för dig och din familj, ta med
dig några extra gäster och kom.
Med förhoppning om att vi skall göra en härlig
helkväll tillsammans, både unga och gamla och
med både nya och välbekanta ansikten. Alla intäkter används till bygdegården.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Månadsmöte 4 april kl. 18-20 i Bolmsö
församlingshem. Ta med kopp och dopp
så brygger vi kaffe.
Välkomna!
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor april 2022
3 9.30 Gudstjänst, S-Å Fyhrlund, Bolmsö kyrksal
10 18.00 Musikgudstjänst med Cilla Hector, M Elmquist, Bolmsö
14 18.00 Skärtorsdagsmässa, S-Å Fyhrlund, Bolmsö
15 11.00 Långfredag Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund
24 09.30 Mässa, Tannåker, J-Å Carlsson

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.
Se Smålänningen och Smålänningen-Xtra för övrigt

DAGLEDIGTRÄFFAR
I BERGA PASTORAT
VÅREN 2022
…………………………
SAMTAL
FIKA
SÅNG & MUSK
BERÄTTELSER
ANDAKTER
VÄLKOMMEN!

Tannåker
Dörarp
12 april
7 april
Bolmsö
Vittaryd
10 maj
12 maj
Alla dagledigträffar börjar klockan 14:00.

Välkommen att höra av dig
om du önskar skjuts till träffen.
Diakoniassistent: Marta Elmquist 076 142 14 04
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se

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 april kl. 12.00
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se
Mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Gästskribenter är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till
manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 403. Utgivare: Bolmsö sockenråd

