BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 406 JUlI / Augusti 2022
Välkommen sköna sommar!
Som vi längtat! På ett sätt har vi längtat sedan hösten 2019. Vi har
längtat efter att få umgås och grilla ihop, att titta på barn och barnbarn
som slutar skolan, att åka på utflykter och evenemang och i stort att allt
ska vara som vanligt.
Jag har tjuvkikat lite på föregående års sommar-förstasidor. Och visst
har vi längtat tidigare också, fast efter andra saker. Vi har mestadels
längtat efter sol och bad (dock regn 2018), ledighet och avkoppling.
Men vi har också till exempel längtat efter att få tillbaka affären och få
tillgång till fiber och allt som dessa för med sig både socialt och
servicemässigt. Affär i bygden har vi nu sedan tre år med bättre utbud
för varje dag. Fiber har vi också sedan rätt länge men de senaste åren
har man verkligen sett den stora nyttan.
Men för att återgå; är allt som vanligt, är det som innan pandemin bröt
ut? Nej, klart det inte är! Vill vi att det ska bli som vanligt igen?
Först var det ju högsta prioritet men jag är inte längre så säker på det.
Vi har på många sätt ändrat vårt liv och levnadsvanor. På många sätt
även till det bättre. Inom många yrken kan man nu enklare arbeta
hemifrån. Bättre service i bygden av olika slag underlättar för att slippa
åka någon annanstans. Längtan plus människor som arbetar för att nå
drömmarna utvecklar vår bygd. Nu längtar och arbetar vi vidare mot en
ny skola och allt det kan dra med sig runt om.
Jag vill också rikta ett speciellt hjärtligt välkomna tillbaka till alla er
med fritidshus. Ni har förhoppningsvis längtat hit! Vi jobbar vidare för
att bygden ska bli lite bättre för varje år. Men vi behöver er också,
handla i affären och hos våra olika företagare, beställ ett paket eller en
flaska vin och hämta i affären. Hyr en kanot, köp en fredagsbukett, köp
grönsaker, besök våra sevärdheter och
känn er som hemma!
Nu blickar vi framåt mot nya drömmar!
Tillsammans!
Sara Ek i Österås

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

070 344 61 05

Aktuelltruta:
Med en tät kontakt med kommunen har de nu gjort tillgänglighetsanpassningar till badplatsen vid färjan. Ett fint arbete som kan göra det
värt att besöka.
Vi har haft möte med föräldraföreningen och diskuterat den framtida
skolans funktioner. Hur ska lokalerna vara utformade? Vad vill vi att
skolan ska bidra med? o.s.v.
Sockenrådet önskar er alla en glad och härlig sommar!!
//Sockenrådet
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Sommarcafé med våfflor och hembakat i
Tannåkers församlingshem

4/7 - 29/7

Öppettider: 4 juli-29 juli.
måndag, tisdag, onsdag, fredag kl.13.00-18.00.
torsdagar kl.16.00-21.30.

På torsdagskvällarna blir det musik i
kyrkan kl.19.00.
Varmt välkomna hälsar

Tannåkers församling.

Tannåkers kyrka
torsdagar kl. 19.00

7/7 Mari Winquist, kantor i Stenbrohult och Sofia Ihlström från
Urshult bjuder på ett program med somrigt innehåll. Sång och piano.
14/7 Gudrun Seifert, Värnamo, bjuder denna kväll på ett knippe
härliga sommarsånger till eget pianoackompanjemang.
21/7 Sara Gyllensten, diakon ifrån Värnamo, sjunger och spelar
piano. Hon bjuder denna kväll på en ”Salig blandning”.
28/7 Irene ”Piaf” Olofsson och Bolmsö Old Star. Vi får höra berättelser om Edith Piaf och lyssna till sånger ur hennes rika repertoar.
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Bolmsö Bygdegårdsförening
Scensommar kommer till Sjöviken den 28 juli kl. 15:00 -15:40.
Embla dans och teater spelar barnföreställningen Motsatser
En interaktiv dansföreställning.
Region Kronoberg - Scensommar 2022 – kulturupplevelser på 52 platser i länet

På Bolmendagen den 30 juli kommer vi att ha lunchservering
kl. 11.00-14.00
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

Söndagen den 11 september 2022 är det VAL
till sveriges riksdag, regioner och kommuner
Bolmsöskolan är röstmottagningsställe liksom tidigare år.
Ta med ert röstkort och legitimation och kom och rösta där.
Nytt för denna gång är att Bolmsö och Tannåker nu ingår i
Vittaryd-Bolmsö valdistrikt (och inte Angelstad som tidigare).
På röstkortet kommer det troligen att stå att vallokalen är
Vittarydskolan men kom ihåg att ni också kan lägga er röst på
Bolmsöskolan som är röstmottagningsställe.

Vid valet 2018 var det 289 personer som kom till Bolmsöskolan för att
rösta och vi hoppas det blir ännu fler denna gång.
Välkomna önskar vi som jobbar som röstmottagare
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STÖD GÄRNA VÅRT SCOUTARBETE
Vi i Jonsboda scoutkår har satt upp kärl från ”Panta Mera”
på tre olika ställen där du/ni, om ni vill,
kan stödja vårt scoutarbete.
• På Bolmsö står det bakom bygdegården Sjöviken.
• I Tannåker står det bakom brandstationen, vid återvinningen.
• I Jonsboda står det vid Missionshuset.

Vi samlar in både pet-flaskor och aluminiumburkar.
Även burkar utan svenskt pantmärke är godkända.
Tack!
Equmenia Jonsboda scoutkår.
Kontaktperson: Anders Ericsson 072 723 54 45

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
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Våffelcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken

Alla onsdagar i juli samt de två första onsdagarna i augusti håller
Våffelcaféet öppet på onsdagskvällar kl. 18.30-21.00.

Det kommer alltid att serveras våfflor med grädde och hemkokt sylt,
till det kaffe, te eller hemkokt saft.
Då det är olika personer varje gång som har hand om serveringen och
de bestämmer kvällens meny så kan det också finnas mer på menyn en
del kvällar.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Välkomna!

Torsdag 7/7

Torsdag 1/9
Färle

15.00-15.15

Stapeled

15.20 - 15.35

Granholmsvägen

15.20-15.35

Skogshäll

15.40 - 15.55

Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp

15.50-16.05
16.40-16.50
16.55-17.10

Österås

17.15-17.30

facebook.com/Ljungby.bibliotek
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Bolmendagen lördag 30 juli
Det kommer att vara många aktiviteter runt
omkring Bolmen denna dag, när programmet är
klart så kommer ni att kunna se det på
Startsida - Bolmens fiskevårdsområdesförening
(bolmensweden.com)

I Sjöviken

kommer Bygdegårdsföreningen att ordna med lunch kl. 11.00-14.00.
Det finns plats ifall andra föreningar, organisationer, företagare eller
hantverkare från orten vill visa upp sig.
Skicka då ett mail till bygdegarden@bolmso.se

I hembygdsparken

kommer hembygdsföreningen att ha öppet i stugorna
och servera våfflor mellan kl. 10.00 och 17.00.

Bolmenbygdens kulturförening

kommer att vara på plats kl. 10.00 och kl. 13.00

Det finns plats för fler att vara med och t.ex. ha en utställning i parken. Det
behövs också fler som kan hjälpa till med våffelserveringen och visa
Stugorna.

Hör av er till hembygd@bolmso.se om ni vill hjälpa till i hembygdsparken
eller ha en utställning där.

Bolmsö Bygdegårdsförening och Bolmsö Hembygdsförening
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MÅNDAG 18 JULI
LAGAN GK
SLAGGOLF

Alla fast / sommarboende på Bolmsö
Anmälningsavgift 50:- + greenfee
Första start 8.30
Pris i klass A, Hc 0-18
Pris i klass B, Hc 18,1-36
Pris bästa dam
Anmälan till Bruno Edgarsson
070 319 10 20, 0372 910 20
senast 14/7

Bolmsöligan hälsar
VÄLKOMNA
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Vandringar på Bolmsö
under sommaren -22
Datum

Plats

Samling

14 juni
28 juni
12 juli
26 juli
9 augusti
23 augusti

Hov
Sjöviken
Tjust Lunnagård
Boo
Bakarebo
Perstorp

Parkering (Loppis)
Parkering (Bygdegården)
Gården
Håkan Wiktorsson (Gården)
Hamnen
Perstorpsgården

Medtag ryggsäck med fika.
Välkommen!
Bolmsö församling
Kontaktpersoner:
Edith Halvarsson tel: 070 286 54 54
Bernt Andersson tel: 070 569 11 35
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Sjöviken Bolmsö
Onsdag 29/6 kl. 18.30
Våffelservering.
Ämbetsmannen inom Förenta Nationerna,
Anders Kompass, Ystad,
talar och intervjuas – ett liv i demokratins tjänst.

Emilia Lindberg, Edsbyn sjunger.

Bolmsö kyrka
Söndag 31/7 kl. 18.00
Arja Jantunen, Strömsnäsbruk
Helena Elmlund, Våxtorp
Sång, piano, dragspel och gitarr.

Det ljusnar – är rubriken för kvällen.
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Programblad juli 2022

29-jun

Våffelcafé Sjöviken, öppet till 21.00
on 18.30 Anders Kompass och Emilia Lindberg

6

on 18.30 Våffelservering i Sjöviken

7

to 19.00 Musikkväll i Tannåkers kyrka

12

ti 10.00 Vandring Bolmsö Tjust

13

on 18.30 Våffelservering i Sjöviken

14

to 19.00 Musikkväll i Tannåkers kyrka

18

må 08.00 Bolmsömästerskap golf.

20

on 18.30 Våffelservering i Sjöviken

21

to 19.00 Musikkväll i Tannåkers kyrka

26

ti 10.00 Vandring Bolmsö Boo

27

on 18.30 Våffelservering i Sjöviken

28

to 15.00 Scensommar för barn i Sjöviken
19.00 Musikkväll i Tannåkers kyrka

29

fr 17.00 Jam i Perstorp

30

lö 09-11 Fisketävling vid bron
11-14 Lunch i Sjöviken

10 o 13 Kulturföreningen i Hembygdsparken Bolmsö
10-17 Våfflor i Bolmsö hembygdspark
15.00 Sjökonsert Sunnö
31

sö 18.00 Musik i Bolmsö kyrka
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Programblad augusti 2022
3

on 18.30 Våffelservering i Sjöviken

7

sö 14 o 15 Dansskola för barn med Hanna Munro

9

ti 10.00 Vandring Bolmsö Bakarebo

10

on 18.30 Våffelservering i Sjöviken

11

to 18.00 Kulturföreningens möte i affären

14

sö 14 o 15 Dansskola för barn med Hanna Munro

15

må 12.00 Manusstopp för septemberbladet.

17

on 19.00 Tannåkers norra älgjaktslag årsmöte

21

sö 14 o 15 Dansskola för barn med Hanna Munro

23
28

ti 10.00 Vandring Bolmsö Perstorp
sö 14 o 15 Dansskola för barn med Hanna Munro
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INFLYTTARTRÄFF/
FÖRENINGSMÄSSA
Reservera den 22 oktober för en träff med alla
nyinflyttade i Tannåker och på Bolmsö.
Vi träffas i Bolmsö Bygdegård Sjöviken mellan
13-16, där du som nyinflyttad får ett välkomnande av
alla föreningar.

Även du som inte är nyinflyttad är välkommen, du får också
information om föreningarnas verksamhet samtidigt som du får träffa
de nyinflyttade.
På kvällen ordnar Bolmsö Bygdegårdsförening isterbandsafton.
Mer information i kommande sockenblad.
Välkomna hälsar Sockenråden m.fl.!

Tannåkers Norra Älgjaktslag
Kallar markägare och jakträttsinnehavare
till årsmöte
onsdagen 17/8 kl. 19.00
Bygdegården Åsarna
Styrelsen hälsar välkomna
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Bolmendagen lördag 30 juli,
fisketävling vid bron 09.00-11.00
Fina priser.
Välkomna
Bolmens FVOF Skötselområde 2 Bolmsö-Tannåker

BUR- Bolmens UngdomsRåd
Vi är BUR, en ungdomsgrupp som vill samla
alla unga födda mellan 2000 och 2008 för att
umgås, hitta på aktiviteter och ge vårt
perspektiv för en utvecklande bygd.

Den 5/7 kl. 18.00 träffas vi igen för fler
roligheter. Vi ses i Bolmsö bygdegård,
Sjöviken, med ingång från sjösidan.
Har du några funderingar, förslag på dagar
eller aktiviteter skicka gärna ett DM via någon
av nedanstående medier.
Kolla in vår Facebook och/eller Instagram för
kommande aktiviteter och mer information.
Användarnamn: BUR- Bolmens UngdomsRåd, bur_bolmensungdomsrad.
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LME LAGAN
Erbjuder diverse tjänster
· Rundbalspressning med kombipress
· Eventuellt slåtter och strängning
· Betesputsning
· Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin
· Frakt av balar
• Kant- och släntklippning
• Trädklippning
Linus Tilgård, Kvarkhult, 076 340 44 92

Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö.
Under juli och augusti skördas gurka, tomat, vitlök, bönor,
sallad, zucchini, gräslök, chili, broccoli, grönkål, svartkål, bär,
aubergine, paprika, pumpa m.m.
Kolla gärna på Facebook "Stapeledsträdgård" eller
Instagram ”stapeleds garden” vilka grönsaker vi har!
Öppet: Alla dagar kl.7-20 under säsongen.
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159
Mob: 070 857 43 15
greenmaki@hotmail.com
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Bolmendagen 30/7
i hembygdsparken
Kulturföreningen musicerar och håller SFI
(Smaulännska fô inflöttade) kl 10 &13.

Lilla Scenen i Sjöviken
Tre stora dansspeglar finns nu i insikten som en del i arbetet med att göra i
ordning en ”white box”. De har använts flitigt på söndagarna av dansskolan 4-5-6-åringar kl 14 och 7-8-9-10-åringar kl 15 - under ledning av Hanna
Munro.
Nu är det sommarpaus och nästa dans blir 7 augusti. Vill någon mer vara
med – sms:a Irene 070-6791113.

Dragspel
Är det några som är sugna på att spela? Vi vill gärna starta en studiecirkel för
unga dragspelsintresserade. Prata med Mats 070-9652429.

Boka Julkonsert 16/12
med The Real Group på Kulturhuset Grand i Ljungby. Se egen annons.
I skrivande stund är hälften av biljetterna bokade!!!

Bara att dyka upp
Öppna möten i affären kl 18 på torsdagarna 11/8, 8/9, 13/10, 3/11 och 8/12.

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.

50 kr för 7-25-åringar och 100 kr för de däröver.

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

18

19

Tannåker – Bolmsö
gymnastikförening
Vi planerar att starta
torsdagspromenaderna igen
den 8 september
Mer info kommer i september
månads sockenblad
Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag

Vaktmästare sökes till fritidshus i Håringe:
Arbete som ska göras:
städa huset vid gästbyte, gräsklippning, ev uthyrning av
din (egen) båtmotor eller låna en befintlig under säsong
(ungefär april-oktober).
Samt säkra huset för vintern och genomföra enstaka
kontroller på vintern.
Skicka ett mail vid intresse!
Helmut Hafner
hafner_helmut@yahoo.de
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Jam i Perstorp 29/7
Välkomna till Perstorpsgården 29 juli kl. 17:00
för det populära musikjammet där alla kan vara med
och sjunga, spela eller bara lyssna.
Det finns ett husband som spelar, men det är ni alla som vill
deltaga som gör detta så unikt, trevligt och blir till musikaliska
höjdpunkter. Ta med fikakorg och kanske en öl till bandet så
hoppas vi på fint väder.
Jag har ingenting
emot musik som
utövas inne, bara
den inövas ute.
Källa: Okänd

Det är lätt att hantera ett
musikinstrument: allt du behöver göra
är att trycka på rätt tangent vid rätt
tidpunkt, så spelar instrumentet av sig
självt.
Källa: Johann Sebastian Bach
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Liten flicka till skotte som
spelar säckpipa: Om ni
släpper den, kanske den
slutar skrika.
Källa: Okänd

Tannåkers Pingstkyrka juli / augusti 2022
14/8 16.00

Vittnesbördsmöte

28/8 10.00

N Bolmens Missionsförsamling, Kjell Ström predikar

tisd. 18.30

Bön i kyrkan

Alla välkomna, för mer information
kolla församlingens Facebook sida!

juli
3 sö
10 sö

18.00 Jonsboda
10.00 Gavlö

Gudstjänst med Taizésånger. Mark Munro,
nattvard, månadsinsamling.
Gudstjänst på Bergmans altan.
Ta med eget fika, vid dåligt väder i missionshuset.

Varmt välkomna att spela eller titta på Volleyboll
Kl. 19.00 varje fredagskväll hela sommaren bakom
missionshuset. Ta med egen fika.

augusti
7 sö

10.00 Jonsboda

14 sö

10.00 Jonsboda

21 sö

10.00 Dannäs

Gudstjänst, Bön och lovsång.
Gudstjänst Mark Munro, nattvard, månadsinsamling.
Magasinsmöte på Dannäs säteri.
Bengt Klintenberg. Sång: Lovisa
Ramberg och Marlena Munkholm.

GEMENSKAPSHELG PÅ STRANDGÅRDEN norr om Halmstad
LÖRDAG 27:e till SÖNDAG 28: augusti. Alla välkomna att vara med.
För anmälning och mer information kontakta Mark på 073 515 80 80.
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor juli / augusti 2022
3/7 18.00 Mässa S-Å Fyhrlund, Tannåker
10/7 09.30 Gudstjänst, C Fjordevik, Bolmsö
17/7 09.30 Gudstjänst i Tannåker, M Hullfors
24/7 18.00 Mässa, M Hullfors, Bolmsö
31/7 18.00 Musikgudstjänst, S-Å Fyhrlund och Arja Jantunen Bolmsö
7/8 09.30 Mässa, C Fjordevik, Bolmsö
14/8 18.00 Mässa S-Å Fyhrlund, Tannåker
21/8 09.30 Gudstjänst, S-Å Fyhrlund, Bolmsö
28/8 09.30 Mässa, M Hullfors, Tannåker
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.
Se även i tidningen, kan bli ändringar under sommarmånaderna

Tennisbanan i Tannåker
är öppen för spel
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan.
Information om priser och medlemskap finns där.
Vi finns också på Facebook sök:
Tannåkers Tennisklubb.
Betala gärna med swish.
Önskar er en trevlig sommar!
// Tannåkers Tennisklubb.
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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 augusti 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 406. Utgivare: Bolmsö sockenråd

