
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 412 FEBRUARI 2023 
 

 

Plötsligt sitter jag i styrelsen för sockenrådet, hur hamnade jag här?  
 
Jo, det var en gång för nästan exakt tretton år sedan som jag och några 
vänner åkte till fjällen för att åka skidor. Resan började bra, jag 
skrattade så jag grät där jag satt med Mattias från Kärragården i baksä-
tet. Någonstans där i backen, vid pictionarymästerskapet, på dansgolvet 
eller i vurporna så tog vi vårt förnuft tillfånga och vi åkte hem till Små-
land som ett par. Samma kväll som vi kom hem tog vi med oss en pizza 
ut till Lida för att träffa några vänner. När de förstod vad som hänt ut-
brast de i kör: Äntligen! För visst, det hade ju ändå tagit cirka tio år för 
oss att bli ett par sedan första gången vi sågs.  
 
Till mina föräldrars förvåning var jag tillbaka i Ljungby igen efter en 
runda i Norge, Danmark och Malmö under några år. Jag frågade Mattias 
om jag fick bo hos honom under tiden som jag letade lägenhet i Växjö 
där jag skulle börja plugga. Det gick fint. (Trivdes rätt bra där så jag 
kanske inte letade efter nytt boende så värst mycket. Schh! säg inget till 
Mattias).  
 
Några år senare flyttade vi ut hit till Tjust Kärragården till vårt nybyggda 
hus, tre barn senare är vi nu igång med att bygga nytt igen. Nytt men 
med det gamla huset som låg där förr som inspiration.  
Till sommaren firar jag tio år som Bolmsöbo och det kan inte kännas 
bättre. Jo, en sak toppar det och det är att vi nu firar ett halvår som 
gifta. Lagom till alla hjärtans dag. Så en stark uppmaning från mig är att 
fira kärleken i februari, det behöver vi alla nu. ❤ 
 
/Kristin 



 

 

Styrelsen Bolmsö sockenråd 

Mailadress: sockenradet@bolmso.se   

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ordförande 
070 538 00 35  

Sara Ek, Österås 
sara.ek@bolmso.se 

Vice ordförande 
070 589 11 47  

Carina Bolmblad, Hornsudde 
carina.bolmblad@gmail.com  

Sekreterare 
070 856 20 13 

Bo Ingman, Österås 
bgkingman@gmail.com  

Kassör 
070 200 33 60 

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 

Kristin Lindgren, Kärragård  
kristin_zino@hotmail.com  

Ledamot 
070 286 46 48 

Ove Sandberg, Granholmsvägen  
granholmaren@gmail.com  

Ledamot  
072 585 82 18 

Webbadministratör:  webmaster@bolmso.se   
Mailsupport: support@bolmso.se 

 

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

 
 
070 344 61 05 

Aktuelltruta: 
 
Kommunstyrelsen har antagit den projektplan som ska styra 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen här i vårt område. 
Sockenråden kommer att kolla igenom den noga och lämna 
synpunkter, vi återkommer med mer information här i socken-
bladet. 
 
/ Sockenrådet    
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Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  
 

Den 6 februari 2023  
kl. 18.00  

har Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  
årsmöte  

i Tannåkers församlingshem 
 

Alla handlingar kommer att finnas på plats 
 
Vi kommer att ingå i en storkrets och det är sista året med egen krets. 
Det blir en krets i Ljungby där vi kan få med några i styrelsen. Men då 
måste det finnas krafter som vill fortsätta.  
 
Kom och hjälp oss. Vi behöver vara fler om vi ska fortsätta verka i 
bygden. Vi kan fortsätta som vanligt, men som en arbetsgrupp istället. 
 
Vi bjuder på fika! 
Hjärtligt välkomna! 
 
Styrelsen  

Symöte 
 

Den 16 februari  
kl. 14.00 

i Tannåkers församlingshem 
 

Värdinna är Ingrid Rosenlindh 
 

Välkomna! 
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Jag har utvecklat mitt företag och kunskaper med ett utbilda 
mig till frekvensterapeut, och har nu öppnat upp för behand-
lingar i ett av rummen i huset på gården Spången, Vittaryd. 
 
Detta innebär att jag kan erbjuda behandlingar med Bioresonans 
där man kommunicerar med kroppen med hjälp av ett mätinstru-
ment.  Jag använder mig av mätinstrumentet Oberon Biofeed-
back. 
Genom att avläsa cellernas frekvensmönster och avvikelser i 
dessa, kan vi sedan bestämma vad som behöver balanseras och 
hur. 
Vanliga mätområden är bl.a andning, rörelseapparaten, lymfsy-
stem, matsmältningssystem och muskler. 
Vanliga behandlingsområden är bl.a. smärta och värk, rygg och 
diskar, knä-, mag- och tarmproblem, bihålor och huvudvärk. 
 
Vill du veta mer eller boka en tid är du välkommen att ringa  
070 – 851 03 52,  eller skriva ett mail till lillanfhb@gmail.com 
 
Du kan läsa om de olika behandlingar jag utför med hjälp av  
frekvenser på min hemsida frekvensochhalsobalans.se  
Jag har erbjudande* på behandlingar med 20% i samband med 
lanseringen av min hemsida. 
 
*Erbjudandet gäller fram till 23-02-20 på ordinarie timpris 
 
Väl mött! 
Lillan Papp, frekvensterapeut 

mailto:lillanfhb@gmail.com
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

 Tannåker – Bolmsö gymnastikförening 
 

Torsdagspromenaderna fortsätter våren 2023  

 

 
Vi startar kl. 14 och fikar i Sjöviken eller Tannåker  
församlingshem efter promenaden, beroende på var vi går. 

 
 

Samlingsplats: 
2 feb   Bolmsö skola 
9 feb  Tannåker kyrka 
16 feb  Bolmsö församlingshem 
23 feb  Tannåker bygdegård 
2 mars  Husaby gamla skola 
9 mars Tannåker kyrka 
16 mars Sjöviken Bolmsö 
23 mars Jonsboda missionshus 
30 mars Bolmsö församlingshem 
6 april Tannåker Säteri 
13 april Bakarebo Bolmsö 
20 april Kvarkhult Flahult 
27 april  Hov Bolmsö 
4 maj   Bolmsö skola 
11 maj Färle Tannåker 
   
Inget krav på medlemskap. 
 Alla är Välkomna! 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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Bolmsö Hembygdsförening 

 
Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening, måndagen den 6 mars kl. 
18.00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 
Årsmötets val förbereds av valberedningen, valberedningens  
ordförande är Annika Ström, kyrkbyn. 
 
Efter årsmöte och fika blir det föreläsning av historiker Krister  
Ljungberg från Hörda. 
 
Alla är välkomna att deltaga, under årsmötet är det medlemmarna som 
beslutar men fler är välkomna att vara med och lyssna och sedan lyssna 
på Krister Ljungberg. 
 
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag 
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betal-
ning 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
hembygd@bolmso.se 
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Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
Efter att i januari haft Sölve Rydell i Sjöviken som berättade om Sven 
Ljungberg fortsätter vi kulturutbudet med att den 16 februari erbjuda 
en härlig konsert med Ulrika Gunnarsson.  
 
Ulrika Gunnarson har lång erfarenhet inom musik och folksång. Hon 
har rest med folkmusik, dans och fiolspel från Kina, Sydafrika och 
USA till många orter i Sverige. Via studier på Raulandsakademiet i 
Norge, Musikhögskolan i Malmö, Universitetet i Limerick på Irland 
och hem till Småland igen har hon upptäckt och lärt sig gömda  
musikskatter.  
Med hjälp av arkiven har hon under lång tid återupptäckt småländska 
visor, och vid konserten i Sjöviken kommer hon bland annat att lyfta 
fram flera visor från trakten. Kom ihåg att det endast är förköp som 
gäller (så vi vet hur mycket soppa vi skall ordna). 
Se annons s 6. 
 
Årsmöte planeras till söndagen den 5 mars i Sjöviken, årsmötet startar 
kl. 13.30 och det blir smörgåstårta efteråt.  
Alla val på årsmötet förbereds och valberedningens ordförande är  
Anders Jannesson. 
 
Fredagen den 24 mars planerar vi att ordna en AfterWork pubkväll i 
Sjöviken och denna gången med alkoholrättigheter, dvs ni som vill ha 

något med alkohol till maten köper det där (och inget medhaft  ). Vi 
återkommer i nästa Sockenblad med mer info. 
 
 
Vill du stödja Bolmsö Bygdegårdsförening ekonomiskt så sätt in 
pengar på Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53 
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift. 
 

bygdegården@bolmso.se 
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God fortsättning på 
2023! 
 
Vårt syfte är att producera kultur i och 

kring Bolmenbygden och du är välkommen som aktiv eller passiv  
medlem även för 2023.  
Avgiften är som vanligt 100 för de stora och 50  
för de små (7-25 år).  
Undantagsvis arrangerar vi konserter med The  

Real Group   Det gick så himla bra med utsålt 
hus, fint samarbete med krögare och Grand samt 
åtta redo volontärer som lyste blåa och granna i  
våra skjortor. Vi satte verkligen föreningen på  
kartan. 
 
TACK ALLA för dansuppvisningen - Tänd alla ljus! Vi hoppas kunna 
fortsätta med dansskolan så fort Hanna kommer hem från sin resa. 

 

Fössta tossdan i mass 
I år kombinerar vi årsmöte med firandet av Smålands nationaldag. 
Självklart bjuder vi på Massipantåta den 2 mars kl. 18 i Sjöviken. 

 

Dragspel  
Studiecirkel eller individuella lektioner - Mats 070-965 24 29 

 

Skriv i almanackan 22/4 
Helfransk kväll med bl.a. mat, mingel, 
Bolmsö Old Stars & Bolmsös egen Piaf.  

 
 

 Vi ses! 
 Irene Olofsson, Mats Öberg, Anna Maria Odeholm,  
 Sandra Carlsson, Solveig Carlsson & Mats Ingemarsson 
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Programblad februari 2023 

1 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

2 to 14.00 Promenad från Bolmsö skola 

3 fr 17.40 Tabata 

  18.30 Årsmöte Equmenia Jonsboda 

5 sö 19.00 Mixgymnastik 

6 må 18.00 Röda Korsets årsmöte 

  18.30 Styrkepass 

7 ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem 

  18.00 Årsmöte skytteföreningen 

8 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

9 to 14.00 Promenad från Tannåkers kyrka 

  18.30 Scouterna startar 

10 fr 17.40 Tabata 

12 sö 19.00 Mixgymnastik 

13 må  sista dag att boka biljett till den 16/2 

  18.30 Styrkepass 

14 ti 18.00 Luftgevär träning 

15 on 12.00 Manusstopp för februaribladet 

  18.00 Gymnastik, Xfit 
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Programblad februari 2023 

15 on 19.30 Pilates 

16 to  Symöte  

  14.00 Promenad från Bolmsö församlingshem 

  18.00 Konsert  med Ulrika Gunnarsson 

17 fr 17.40 Tabata 

19 sö 19.00 Mixgymnastik 

20 må 18.30 Styrkepass 

21 ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem 

  18.00 Luftgevär träning 

22 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

23 to 14.00 Promenad från Tannåkers bygdegård 

24 fr 17.40 Tabata 

26 sö 16.00 Musikgudstjänst, Bolmsö 

  19.00 Mixgymnastik 

27 må 18.30 Styrkepass 

28 ti 14.00 Daglediga i Tannåker 

  18.00 Luftgevär träning 

2/3 to 18.00 Årsmöte i Kulturföreningen 

5/3 sö 13.30 Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening 

6/3 må 18.00 Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening 



 

 

Kära medlem i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Svenska Röda Korset är inne i ett spännande skede. På Riksstämman 2019 

fattade ombud från kretsar, runtom i hela landet, beslut om att Röda Korset 

behöver bli mer synliga och tydliga som organisation.  

Vi vill nå människor i de allra mest utsatta situationerna, vi vill agera snabbt 

i en kris, vi vill vara en tydlig röst för människor i utsatthet och vi vill ha en 

stark lokal närvaro i varje kommun. Därför fattade Riksstämman beslut om 

att Svenska Röda Korset ska organisera sig i en krets per kommun. I 

Ljungby kommun finns idag flera mindre kretsar utanför Ljungby tätort.  

I samverkansrådet i Ljungby kommun har vi under en tid diskuterat samgå-

endet till en större kommunkrets. Vid decembermötet 2021 tog vi beslutet 

och vi vill därför informera dig om att vi i Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets 

funderar på att gå upp i en större krets under 2023, som bär arbetsnamnet 

Ljungbybygdens Röda Kors. Och då kommer Du som medlem kunna  

representera vår krets, som istället kommer att bli en rödakorsgrupp, kopplad 

till den större kretsen. På  kretsstämman den 6 feb 2023 kommer vi att fatta 

beslut om detta. Kom gärna då och var med och påverka. 

En av fördelarna med att ha en större gemensam krets är möjligheten att 

stärka Röda Korsets roll som humanitär aktör i kommunen. Såväl myndig-

heter som frivilliga får lättare att veta vem de ska vända sig till. En stark ge-

mensam krets gör också att Röda Korset kan vara en starkare talesperson för 

människor i utsatta situationer i hela kommunen. Mer fokus kan dessutom 

läggas på verksamheter, när färre personer behöver vara inblandade i det 

administrativa arbetet, genom att det endast behövs en styrelse.  

Om vi väljer att fortsätta kan allt viktigt arbete din lokala rödakorskrets  

tidigare gjort, fortsätta som vanligt. Men om vi väljer att lägga ner så finns vi 

inte med i den nya kretsen. 

Vi har gjort insamlingar till Världens barn, Ukraina och till sommarkollot. 

Vi har även haft auktioner som inbringat mycket pengar. Det har kunnat ge 

mycket pengar till olika projekt i världen. 

Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Om du tycker att det är intressant 

med förändringsarbete eller på annat sätt vill bidra. 

Tillsammans blir vi ännu bättre på att möta människor i utsatta situationer! 

Vänliga hälsningar, Susanne Ingemarsson, Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

070-559 41 91, susanneilund@bolmso.se 
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Kallelse till Föreningsstämma                           
i Bollstads samfällighetsförening          
 
Org nr 717911-1476 
         
 
Tid 25 mars 2023, kl. 15.00 
 
Plats Sjövikens Bygdegård, Bolmsö 
 
 
Ärenden Uttaxering för 2023, föreslås uttaxering pga kommande  
 vägarbete  enl. långtidsplan 2021-2031 
                   Utgifts- och inkomststat för 2023 
 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
                   Eventuella motioner, till styrelsen senast 13 februari 
 Sedvanliga mötesförhandlingar 
  
Representerar du som delägare flera ägare av er fastighet, och som 
inte kan närvara, krävs fullmakt av dessa för att rösten skall vara 
giltig. Se informationen i kallelsen till representanten för fastighet-
en. 
 
Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson. 

Tacksam för att få mailadresser för att underlätta kommande 
utskick. 
 
Vi fikar - Meddela om du är allergisk. 
 
Anmäl att du kommer, senast 20 mars till 
Magnus Elisson  magnus.elisson@bolmso.se 

Barbro Svensson 070-631 32 92  barbrosven.ljungby@netatonce.net 

 
 
Välkomna 
Styrelsen 
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- I bokbussen finns böcker för alla åldrar, vi har även storstilsböcker,  
tidskrifter, ljudböcker, talböcker och filmer. Alla våra hållplatser är öppna för 
den som vill låna. Beställningar kan göras till bokbussen via vår webbplats,  
e-post eller telefon.  
Saknar du en bokbusshållplats där du bor? Hör av dig till oss på bussen, så 
ska vi se vad vi kan göra.  
 

- Måndag 6/3 kan du få IT-hjälp i bokbussen. 
 
- 3/4, 29/5, 26/6: Dessa datum kan du boka bokbussen för speciella evene-
mang på eftermiddagen/kvällen. Meddela senast 14 dagar innan.  
 

Ljungby bokbuss  
Tel: 0733-73 92 06    Tel: 0372-78 92 15 
E-post: bokbussen@ljungby.se  http://bibliotek.ljungby.se  

facebook.com/Ljungby.bibliotek 

måndag 6/3 IT-hjälp på bussen torsdag 2/2, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5 

Bolmsö kyrkbyn 13.30-14.30 Färle 14.25-14.40 

Tjust 15.00-16.00 Granholmsvägen 14.45-15.00 

Tannåker 16.30-17.30 Håringe 15.20-15.35 

onsdag 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5, 28/6 Bolmsö kyrkbyn 15.45-16.00 

Jonsboda 15.45-16.00 Perstorp 16.40-16.55 

Flahult 16.40-17.00 Österås 17.00-17.15 

    Skogshäll 17.25-17.40 

    Tjust 17.50-18.05 
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 

 

Vårterminen  
söndag   kl. 19.00 Mix-gymnastik  
måndag   kl. 18.30  Styrkepass 
onsdag   kl. 18.00 XFIT 

onsdag   kl. 19.30 Pilates 
fredag   kl. 17.40 Tabata 
 

Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2023 

7 18.00 Årsmöte (ej skjutning) i Sjöviken  

14 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken Johan + Olle 

21 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken Frida+Stefan 

28 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken Johan +Olle 

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar. 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 
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Promenad och gemenskap 
på Bolmsö 

våren 2023 

Tisdagar, jämna veckor kl. 10.00 
Vi möts utanför församlingshemmet och därefter går vi ut på 

promenad i olika grupper och du får gå i den grupp som  
passar dig bäst vad gäller sträcka och fart.  

 
Vi avrundar med gemensamt fika 

i församlingshemmet. 
 

Välkommen att vandra med! 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till  
Marta Elmquist 076 142 14 04 

Välkommen på Scout!                         
Torsdagen den 9:e februari kl. 18.30 börjar vi en ny termin med scouterna i 

Jonsboda. Nya såväl som gamla deltagare är välkomna, ålder från klass 3 och 

uppåt. 

 

Fredag den 3:e februari kl. 18.30 håller Equmenia Jonsboda  

sitt årsmöte i missionshuset. Alla medlemmar hälsas  

välkomna,  vi bjuder på fika! 

 

Har du frågor?  

Kontakta gärna Jan Nilsson tel: 070-9997855 eller  

Anders Ericsson tel: 072-7235445                                                                                                

Vi ses!                                                                                                                                                                  

Scoutledarna i Equmenia Jonsboda           
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Dagledigträffar våren 2023 

Bolmsö/Tannåker 
 

Välkommen på vårens dagledigträffar!  
Klockan 14 följande tisdagar: 

 
 

28 februari – Tannåker församlingshem 
Tankar och sånger om livet.  

Lars-Olof och Eva Olofsson, Marta Elmquist. 
 
 

28 mars – Bolmsö församlingshem 
Blommor och inspiration inför påsk och vår med Eva i Hov. 

 
 

25 april – Tannåker församlingshem 
Maria Larsson, operationssjuksköterska, berättar om Operation 

Smile. 
 
 

23 maj – Sommarhemmet Sundet, Vittaryd 
Sommarfest för daglediga. Visor och kåserier med Jan-Åke Carlsson 
och Bengt Johansson, Ljungby. Gemensamt för Berga pastorat och 

Bergaortens missionsförsamling.  
 
 

För frågor eller hjälp med skjuts ring Marta Elmquist 076-142 14 04 
 

Varmt välkomna!  
 
 
 

 



 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor februari 2023 

5 18.00 Kyndelsmäss, mässa i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund 

12 11.00 Mässa S-Å Fyhrlund, Bolmsö församlingshem  

19 09.30 Fastlagssöndagen  

Gudstjänst i Tannåkers kyrka, R Tuvesson. Därefter serveras 

kaffe med semla i församlingshemmet. Välkomna!  

26 16.00 Musikgudstjänst med Gudrun Seifert, Bolmsö kyrka 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  

Ändringar kan förekomma, så titta i predikoturen i Smålänningen 
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februari 2023 

5 15.00 Barnvälsignelse, Christian Andersson 

19 16.00 Roland Nelsson 

26 16.00 Stig Eriksson, Norra Bolmens Missionsförsamling  

mån 18.30 Bön och bibelläsning i kyrkan alla måndagar.  

www.tannakerpingst.se 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 februari kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 412. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

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 
 

mailto:manus@bolmso.se

