
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 411 JANUARI 2023 
 

 

Jag har haft förmånen att få bosätta mig på Bolmsö. Efter att ha 
arbetat med teknik hela livet avslutade jag min karriär genom att 
jobba inom hemtjänsten ett och ett halvt år. Ett arbete som gav så 
mycket. Att få hjälpa människor där och då de behöver det, är 
verkligen belönande på ett mentalt sätt. 
 
P.g.a. sjukdom slutade jag min tjänst tidigare än jag planerat och 
övergick till att renovera huset vi köpt i Österås. Efter fem år är vi 
nästan färdiga och huset har gått från att vara ett slitet renoverings-
objekt till ett trivsamt hem. 
Renoveringen verkade från början omöjlig med alldeles för många 
moment men, genom att lösa ett problem i taget och samarbete 
med familj och goda medarbetare har det gått. 
 
Jag känner ett ansvar att få vara med i Bolmsö sockenråd och få 
delta i det fantastiska arbete som utförs av så många organisationer 
i bygden. Liksom med en renovering så kan utveckling av en bygd 
ibland kännas omöjlig. När inget går som det ska, får man bita 
ihop och jobba vidare och så kommer lösningen kanske från ovän-
tat håll.  
 
Slutligen vill jag säga att det lugn som präglar Bolmsö, som jag 
lärt känna det, är kanske inte unikt men ändå fantastiskt. Det kopp-
lat med den omsorg bygdens folk visar varandra gör det till ett 
stycke himlajord. 
 
Gott Nytt År 
 
Tack för ordet  
 
Bo Ingman 
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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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Sölve och Sven 
 
Sölve Rydell kommer och visar filmen "Sven Ljungberg berättar i 
bilder" 
 
Tack vare historiska radiointervjuer och åtskilliga bilder och konstverk 
har Sölve Rydell skapat en film om Sven Ljungberg, detta med stöd av 
Familjen Kamprads stiftelse. 
 

Visas söndagen den  
22 januari  
Kl. 14.00  

i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
Entré är gratis och det kommer att finnas fika att köpa. 

 
Välkomna att höra och se Sven berätta om sitt kvarter, sin å, sin stad, 
sina människor. Det är roligt, målande och tänkvärt. Och faktiskt lite 
berörande ibland. 
 
På flera sätt är det en unik film. Med hjälp av tidigare intervjuer har 
Sölve Rydell skapat en vision av att Sven verkligen sitter och pratar om 
sina egna konstverk och modeller. För det är det han gör här. Och sin 
stad så klart. Och sin å. Och sitt kvarter. Och sitt målarhus.  
 

Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 

 

Vårterminen startar igen  
söndag  8 januari   kl. 19.00 Mix-gymnastik  
måndag 9 januari   kl. 18.30  Styrkepass 
onsdag  11 januari kl. 18.00 XFIT 

onsdag  11 januari kl. 19.30 Pilates 
fredag  13 januari kl. 17.40 Tabata 
 

Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

 

 

Tankar 
 

Det blev ett tunt sockenblad denna månad, det händer inte så mycket 
i januari. Programbladet innehåller en hel del gymnastik och skytte. 
Tänk att gymnastikföreningen kan köra fem pass per vecka, det är ju 
otroligt bra. Skytteföreningen har flyttat sin träning till Sjöviken och 
tränar där varje tisdag.  
Många är duktiga på att träna kroppen och att röra sig. Det finns pro-
menadkompisar varannan tisdag och torsdagspromenaderna börjar i 
februari. Fikat efteråt höjer ju gemenskapen. 
Bolmsö församling har julfest efter gudstjänsten Trettondag Jul, en 
trevlig tradition och kyrkorna har mässor, gudstjänster och bön med 
jämna mellanrum. 
 
Höjdpunkten denna månad är nog ändå Sölve och Sven. Sölve Rydell 
kommer till Sjöviken, söndag 22 januari och visar filmen ”Sven Ljung-
berg berättar i bilder”. Entré är gratis och det kommer att finnas fika 
att köpa. 
 
Jag vill önska alla sockenbladsläsare ett Gott Nytt År. 
Sara Karlsson (redaktör för sockenbladen) 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

 Tannåker – Bolmsö gymnastikförening 
 

Torsdagspromenderna 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


 

 

6 

Programblad januari 2023 

6 fr 16.00 Julfest med Bolmsö församling 

8 sö 19.00 Mixgymnastik 

9 må 18.30 Styrketräning 

10 ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem 

    18.00 Luftgevär träning 

11 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

    19.30 Pilates 

13 fr 17.40 Tabata 

15 sö 12.00 Manusstopp för februaribladet 

    19.00 Mixgymnastik 

16 må 18.30 Styrketräning 

17 ti 18.00 Luftgevär träning 

18 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

    19.30 Pilates 

20 fr 17.40 Tabata 

22 sö 14.00 Sölve och Sven, filmvisning 

    19.00 Mixgymnastik 

23 må 18.30 Styrketräning 

24 ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem 

    18.00 Luftgevär träning 

25 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

    19.30 Pilates 

27 fr 17.40 Tabata 

28 lö   Skytte i Alvesta 

29 sö 19.00 Mixgymnastik 

30 må 18.30 Styrketräning 

31 ti 18.00 Luftgevär träning 
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Gott Nytt År! 

 
önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
När det är nytt år så är det så mycket man önskar och hoppas att det 
nya året skall ha med sig, så även i år. 
 
Mycket verksamhet och God ekonomi står på önskelistan. En del av 
det kan vi själva bidraga med, tex mycket verksamhet, men den goda 
ekonomin behöver vi hjälp med många besökare för att klara. 
 
Årsmötet fastställer Verksamhetsplanen men vi vet att Bolmsö är  
värdar för Valborgsmässofirandet 2023 så den dagen är spikad, likaså 
Städdagen den 1:a maj. 
 
Styrelsen har ett förslag på att göra en After Work kväll den 24 mars, 
mer om detta i kommande Sockenblad. 
 
 
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 



 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2023 

10 18.00 Luftgevär träning Catrine + Max 

17 18.00 Luftgevär träning Johan + Olle 

24 18.00 Luftgevär träning Frida + Stefan 

28 lö DISKOKULAN, Alvesta  

31 18.00 Luftgevär träning Catrine + Max 

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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Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets vill önska alla ett  
 
 
 
 
 
 
 

Ta hand om er och njut av en fin och lugn återhämtning. 
 

Den 6 februari 2023 kl. 18.00 har Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  
årsmöte i Tannåkers församlingshem.  
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 behö-
ver 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  



 

 

9 

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 

Gott Nytt År  
 

Bolmsö Hembygdsförening ser fram emot 2023. 
 

Vi planerar att ha årsmöte under vecka 10 och som föreläsare försöker 
vi få Krister Ljungberg, datumet är ej klart när dessa rader skrivs så vi 
får återkomma med dag. Planen är att årsmötet startar kl. 18 och efter 
det blir det fika innan Krister Ljungbergs föredrag börjar. 
 

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  
betalning 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
hembygd@bolmso.se 
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26/12 må 10.00 Jonsboda Gudstjänst med Julsånger. Obs! Ny tid.  

7 lö 18.00 Jonsboda Grötfest och andakt.  

10 ti 18.30  Hemgrupp.  

15 sö 10.00 Hånger 
Gudstjänst, Linda Andersson  
i Hångers frikyrka.  

24 ti 18.30  Hemgrupp.  

29 må 10.00 Jonsboda 
Gudstjänst, Kjell Ström.  
Tannåker pingst hos oss.  

Alla välkomna, för mer information kolla 

församlingens Facebook sida! 



 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari 2023 

6 16.00 Gudstjänst med julfest, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

8 09.30 Gudstjänst i Tannåker, R Tuvesson 

15 11.00 Mässa i Bolmsö församlingshem , M Hullfors 

22 09.30 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

29 09.30 Gudstjänst i Bolmsö församlingshem , Tuvesson 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50. I predikoturer och 

på vår hemsida finner du eventuella förändringar i kalendern 
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Tannåkers Pingstkyrka januari 2023 

8 16.00 Årsmöte 

15 16.00 Kjell Ström predikar 

29 10.00 Kjell Ström predikar i Norra Bolmens Missionsförsamling, 
Jonsboda 

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 januari 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 411. 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

