BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 404 MAJ 2022
Föreningslivet

Som inflyttad Bolmsöbo lär man sig hela tiden nya saker om
denna bygd. Fick precis veta att det finns 19 olika föreningar i
vårt område, helt fantastiskt!
Jag som har fått äran att sitta som ordförande i två av dessa vill
bara tipsa om möjligheten och glädjen i föreningsjobbet. De
flesta av dessa föreningar behöver förnya sin styrelse så varmt
välkomna!

Det har varit fantastiskt, att som ledare i Bolmsö IF, få följa barnens utveckling. Se deras glädje i att tillsammans få träffas i ett
nytt forum och att röra på sig.
Just den fysiska aktiviteten brinner jag extra mycket för, därför är
det kanske inte så konstigt att mina båda föreningar är Bolmsö IF
och Tannåker Bolmsö gymnastikförening.
Från och med i vår blir dessa föreningar en och samma. Bolmsö
IF kommer att gå in i Gymnastikföreningen, MEN verksamheten
för barn och ungdomar kommer att fortsätta och kanske till och
med utvecklas och ges mer och större möjligheter till nya träningsformer. Just samarbete kan stärka och ge så mycket mer!
Vem vet, kanske finns det snart både padelbana och utegym i vårt
närområde……..
Vill önska alla en riktigt skön träningsvår.
Annika Fornander

Insamling för Ukraina

Styrelsen Bolmsö sockenråd
Mailadress: sockenradet@bolmso.se

Musik i Bolmenbygden lördagen 21 maj

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

Under sockenrådens samordningsträff med alla föreningar kläcktes
idén om samarbete och musikanter gör nu mobila konserter medan
Rödakorskretsen samlar in pengar till Ukraina.




10:00 – 10:30 Handlaren Bolmenbygden
11:15 – 11:45 Färjan – fram och tillbaka!
12:30 – 13:00 Handlaren Bolmenbygden

Välkomna!
Bolmsö-Tannåker Rödakorskrets
Tannåkers Pingstförsamling
Bolmenbygdens kulturförening

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

070 344 61 05

Aktuellt
Mycket arbete kring den nya skolan. Vi arbetar för en helhet där även
tidigare inlämnade förslag till kommunen finns med.
Genom föreningssamarbetsträffen hoppas vi på ett fortsatt samarbete
och en utvecklig för alla föreningar.
// Sockenrådet
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Valborgsmässofirande
i Tannåker
kl 19.30
Vårtal av Lars-Uno
Åkesson
Vi sjunger in våren
Servering
Alla hälsas välkomna!
Tannåkers Hembygdsförening
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Tannåker – Bolmsö Gymnastikförenings promenader

Städdag i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken

Vi tackar alla daglediga som har vandrat med oss i ”ur och skur” under
hösten -21 och våren -22! Vi har gått lite överallt i Tannåker och
Bolmsö socken. Sett oss omkring i bygden.
Fina rundor i vacker natur. Promenaderna har varit populära och lärorika.
Vi har besökt platser där torp och backstugor har stått och även gått en
del av gamla Kyrkstigen.

Söndag den 1 maj 2022 är det återigen dags för den årliga stora städdagen i Sjöviken. Det blir grundlig genomgång både ute och inne i alla
lokaler.
Alltifrån att gräsmattan skall räfsas, stuprännor rensas till att taklampor dammsugs och allt porslin räknas.
De första brukar komma vid kl 8 på morgonen och sedan fylls det på
med ”arbetare” under morgonen. Kl 10 fikar vi tillsammans, bygdegårdsförening brygger kaffe och var och en tar med sig eget tilltugg.
Vid kl. 12:30 blir det lunch som föreningen bjuder på.

Det är mycket som skall göras så det behövs många som hjälper till.
Alla åldrar kan vara med och bara roligt om det är några nya som
kommer med i gänget. Alla välkomna, behöver inte vara medlem för
att deltaga denna dag.
Om du inte kan vara med den 1:a maj men ändå vill göra en insats så
går det bra att göra ett dagsverke nån dag innan den 1:a maj. Ta i så
fall kontakt med Solveig Carlsson, 070-2884414 eller
bygdegarden@bolmso.se
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt
jobba inne eller ute.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Här besöker vi ruinerna av, som någon sa, ”Husaby högre allmänna
läroverk”, den lågstadieskola som många av oss gick i.
Den sista promenaden i vår blir torsdagen 19 maj.
Kanske återupptar vi vandringarna till hösten.

Vi tackar för visat intresse!
Jan Björnlund och Sabine Elmquist Levin
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Bolmsö Hembygdsförening
Vi har hållit årsmöte och styrelsen är omvald i sin helhet.
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Solveig Carlsson, Håringe
Helén Johansson, Lida
Annette Johansson, Kärragård
Britt-Marie Andersson, Håringe
Kenneth Pettersson, Brogård
Olle Josefsson, Perstorp
Rolf Nilsson, Kärragård

Ersättare:

Helge Grahnquist, Hassle,
Stig Bolin, Prästgården

Nu ser vi framåt mot att kunna ordna midsommarfest igen i Bolmsö
hembygdspark. Har du inte varit med innan och vill hjälpa till i år så
kontakta någon av oss i styrelsen.

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

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.

Styrelsen, 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
Onsdag 4/5, 1/6, 29/6
Affären i Tannåker
14.45—15.00
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.00

Torsdag 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

FIXARDAG!
I Tannåkers bygdegård 21 maj kl. 10.00
Vi städar lite ute och inne.
Det enda du behöver ta med är ett glatt humör.
Lunch och kaffe bjuder vi på.
Alla hjärtligt välkomna!!!
Hälsningar från Tannåkers bygdegårdsförening
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Programblad maj 2022

30
1

lö 19.30 Valborgsmässofirande i Tannåker

Programblad maj 2022

18

sö 08.00 Städdag Sjöviken

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

2

må 19.30 Cirkelträning

19

to 14.00 Promenad i Tannåker

4

on 18.00 Puls

20

fr 17.00 Träning barn 2009 till 2015 på fotbollsplanen

19.30 Pilates

17.30 Tabata

5

to 14.00 Promenad i Tannåker

6

fr 17.00 Träning barn 2009 till 2015 på fotbollsplanen

21

10.00 Insamling till Ukraina, Handlaren 10.00-10.30

17.30 Tabata
7
9
10
11

11.15 Insamling till Ukraina, Färjan 11.15-11.45

lö 09.00 Städning i Perstorpsgården
må 19.30 Cirkelträning

12.30 Insamling till Ukraina, Handlaren 12.30-13.00
22

ti 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem

15.00 Dansskola 7-9 år (ev äldre)

to 14.00 Promenad i Tannåker

23

må 19.30 Cirkelträning

25

on 18.00 Puls

18.00 Kulturföreningens möte
13

fr 17.00 Träning barn 2009 till 2015 på fotbollsplanen
17.30 Tabata

15

19.30 Pilates
26

to 13.00 Fiskevattenägarfest med årsmöte

27

fr 17.00 Träning barn 2009 till 2015 på fotbollsplanen

sö 12.00 Manusstopp för junibladet

14.00 Dansskola 4-6 år

17.30 Tabata

29

15.00 Dansskola 7-9 år (ev äldre)
16

sö 18.00 Konsert i Tannåkers kyrka
14.00 Dansskola 4-6 år

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

12

lö 10.00 Fixardag på Åsarna, Tannåkers bygdegård

må 19.30 Cirkelträning

8

sö 14.00 Dansskola 4-6 år
15.00 Dansskola 7-9 år (ev äldre)

30

må 19.30 Cirkelträning

9

Fiskevattenägarfest

Bara att dyka upp!
Vi har mycket på gång – samarbete med Sölve Rydell, dansskola för barn,
iordningställande av ”White box” dvs lilla scenen i Sjöviken, musikprogram
med tema, emigrant-projekt och julkonsert med The Real group den 16/12.

Vi träffas kl 18 i affären torsdagarna 12/5 och 9/6.

Dansskola för barn
Hanna Munro håller dansskola i Sjövikens nya kulturlokal på söndagar med
början 15 maj och till mitten av juni. Om familjen är medlemmar i Kulturföreningen är avgiften 0 kr. Ta med vattenflaska och frukt till pausen.
•
•

4-5-6-åringar kl 14:00-14:45
7-8-9-åringar (ev äldre) kl 15:00-16:00

med

årsmöte

för skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker
Den 26 maj 13.00 (Kristihimmelfärdsdag) hälsas alla fiskevattenägare
med respektive välkomna till Sjöviken Bolmsö.
•
•
•

Det blir som vanligt
fiskmeny dessutom skall vi
omvälja eller göra nyval av vissa poster i styrelsen samt
information från Bolmens FVOF årsmöte.

Anmälan om deltagande senast 19 maj.
Anmälan till Leif 070-5301313
eller leif.bjurka@gmail.com

Om det finns intresse för de som är lite äldre så startar vi en grupp till.
Anmälan till Irene 070-6791113

Välkommen som 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.

LME LAGAN
Erbjuder diverse tjänster
· Rundbalspressning med kombipress
· Eventuellt slåtter och strängning
· Betesputsning
· Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin
· Frakt av balar

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

• Kant- och släntklippning
• Trädklippning
Linus Tilgård , Kvarkhult, 0763404492
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Bolmsö Bygdegårdsförening
Tack! Tack! Tack! Till er som på olika sätt var med och gjorde bygdegårdsföreningens Påskauktion till en sådan härlig kväll. Förutom den
glada samvaron, goda maten och alla skratten så gav kvällen också ett
rejält tillskott till föreningens kassa.

Vill utveckla och göra bygden mer attraktiv.
Därför har Tannåker och Bolmsö sockenråd kommit överens
om begreppet
Bolmsö – Tannåker till 1000.
Att vi tillsammans ska bli tusen invånare, men också för att
visa att vår bygd är så fin och något att vara stolt över.

Nu är det snart den 1:a maj och då är det den årliga städdagen, se särskild annons.

Tannåker och Bolmsö sockenråd kallade representanter för alla föreningar i bygden till ett gemensamt möte. Nästan alla föreningarna hade
någon medlem närvarande. Varje förening fick redovisa vilka problem
som finns och vad man vill förbättra. Vissa föreningar har svårt att få in
nya medlemmar och föryngra.

Sedan kommer juni och då blir det Våffelcafé som tidigare år, från onsdagen efter midsommar och så två onsdagar in i augusti. Vill ni hjälpa
till kontakta Sandra Carlsson, sandra.carlsson@bolmso.se eller 0705891199.

En del prat om att utvecklingen i bygden går för långsamt och att det
behövs fler bostäder för att locka barnfamiljer och om att man är orolig
för att det inte blir någon ny skola. Just nu finns det bara 28 barn i skolan och 13 på förskolan.

Bolmsö Bygdegårdsförening, styrelsen

Det första som togs upp var ett önskemål om en gemensam kalender.
Då kan alla föreningar se vad som är på gång framöver och boka in datum som passar. Man får på så sätt en överblick för en längre tid vad
gäller olika evenemang.

Fortfarande ansträngd ekonomi men detta tillskott gjorde att föreningen
kan vara lite lugnare vad gäller att kunna betala de fasta kostnaderna.

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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Ett förslag blev att alla föreningar snarast uppdaterar sina hemsidor och
länkar dem till sockenrådet. På så sätt kan man enkelt visa för nyinflyttade vilket utbud av föreningar som finns och vilka aktiviteter man har
och kanske även värva fler medlemmar.
Ett annat förslag är att alla föreningar samlas under en enda gemensam
anmälan till nästa års Föreningsmässa i Ljungby Arena.
Det blev ett mycket bra möte med många nya tankegångar som kan
leda till nya arbetstillfällen. Nu kommer vi att fortsätta med samarbetet
och försöka hitta bra lösningar och för att hjälpas åt att utvecklas.

Antecknat av Sabine Elmquist Levin
ordförande Tannåker sockenråd
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Tannåkers Pingstkyrka maj 2022
15 16.00

Mattias Dufvevind predikar

29 16.00

Mark Munro predikar

tis

Bön i kyrkan

18.30

Bolmsö o Tannåkers kyrkor maj 2022
Alla välkomna, för mer information kolla församlingens Fa-

3 ti

18.30 Hemma

8 sö

18.00 Jonsboda

15 sö

10.00 Jonsboda

17 ti

18.30 Hemma

22 sö

19.00 Dannäs

29 sö

11.00 Vaggeryd

Scoutlägersgudstjänst.

16.00 Tannåker

Gudstjänst med Pingst i Tannåker.

18.30 Hemma

Hemgrupp (se facebook för mer info).

31 ti

Hemgrupp (se facebook för mer info).
Gudstjänst, Mark Munro,
Sång Malin Kohls Josefsson.
Gudstjänst Mark Munro, Sång Marlena
Munkholm och Lovisa Ramberg.
Hemgrupp (se facebook för mer info).
Vi besöker Svenska Kyrkans gudstjänst i
Dannäs. Birgit Anderssons avtackning.

7 17.00 Musikgudstjänst med Vocalsis från läkarmissionen,
M Hullfors Bolmsö
22 18.00 Musikgudstjänst med Eva-Maria Wendelius , i Tannåkers kyrka
tillsammans med Tannåkers sockenråd
29 09.30 Gudstjänst S-Å Fyhrlund, Bolmsö. Efter gudstjänsten blir det
invigning av askgravlunden och kaffeservering.

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

Konsert med fantastiska sångerskan och konstnären
Lena Maria Vendelius
Tannåker kyrka 22 maj kl. 18
Alla hjärtligt välkomna!

Välkommen på Dagledigträff!
Bolmsö församlingshem tisdag 10 maj kl. 14

Gratis inträde
Frivilligt bidrag till konserten mottages tacksamt
av Tannåkers sockenråd via swish 123 055 52 43

Sång, musik och inspiration med
Monica Eriksson och Marta Elmquist
Frågor eller skjuts?

Tannåkers sockenråd
I samarbete med:

Ring 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 maj 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 404. Utgivare: Bolmsö sockenråd

