BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 409 novemBER 2022
Nu börjar hösten ta sig in i våra hem och vi börjar tända ljus,

allteftersom mörkret faller i rask takt. Vi klär på oss ett extra
lager, ute faller gula och bruna löv från träden. Det kalla regnet
och blåsten kommer oftare och den första snön är inte långt borta.
Under det senaste halvåret har jag och några ur sockenrådet fått
ta del av uppgifter om de personer som för cirka 150 år sedan
lämnade vår ö för att söka sig ett nytt och bättre liv på andra
sidan Atlanten. Vi har under denna tiden börjat efterforska några
av dessa öden. I samband med detta har vi startat upp ett
spännande projekt och planerar att ni alla ska få ta del av det som
vi hittat.
För mer information om när, var och hur detta kommer att

släppas får ni hålla utkik på Bolmsö hemsidan, facebook och i
framtida sockenblad.
Önskar er alla en härlig höst!
Agnes på Uddarna

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

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

070 344 61 05

Aktuelltruta:
Sockenråden är drivande till att finna en lösning till att affären ska
kunna hållas öppen.
Tack till alla som närvarade vid vårt årsmöte.
//Sockenrådet
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Promenad och gemenskap
på Bolmsö
Hösten 2022

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

Bolmsö Hembygdsförening
Tack till er som, kom och hjälpte till med att höststäda Bolmsö Hembygdspark sista lördagen i oktober.
I november är det Arkivens dag, föreningen visar delar av sitt omfattande
arkiv.
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

hembygd@bolmso.se
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Julmarknad
lördagen den
3 december
Kl. 13:30-16:30
blir det åter julmarknad
i Tannåkers församlingshem
med inbjudna utställare.
Då finns det även möjlighet att
köpa fika med hembakat bröd.

Advents- och julmusik
i Tannåkers kyrka
kl 17:00

Medverkan: kyrkokör, Mari Winquist,
solister och musiker.
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
Varmt välkomna till alla att komma och träna i gymnastiksalen,
Bolmsö skola
Den fantastiska möjligheten att träna fem pass i veckan på Ön!!
Till en kostnad av 700 kr per år, barn och ungdomar tom gymnasiet 200 kr per
år för alla passen.

fredagar
söndagar
måndagar
onsdagar
onsdagar

kl. 17.40
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 19.30

Tabata
Mix
Styrka
XFit
Pilates

med Lillan (ca 35 min)
med Monica ca 1 h
med Petri ca 1h
med Emelie ca 1 h
med Monica ca 1 h

Peppade ledare.
Alla tränar efter sin förmåga.

All träning som blir av är bra träning
Varmt välkomna önskar
Tannåker Bolmsö gymnastikförening
Vid frågor ring el. skriv till:
Annika Fornander 070 738 82 32

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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Stort TACK
till alla föreningar som gjorde
föreningsmässan-inflyttarträffen
i Bolmsö bygdegård så bra.

Bolmsö- & Tannåkers sockenråd

”Prova på luftgevärsskytte”
Plats: Skyttehallen i Bolmsö Bygdegård.
Företag, föreningar, pensionärer, familjer, kompisgäng osv.
Boka tid på tel: 070 569 11 35. Min. antal deltagare 5 st.
50 kr/deltagare inkl. ledare från skytteföreningen.
VÄLKOMNA!

Torsdag 10/11, 8/12

Torsdag 27/10, 24/11, 22/12

Tjust

15.30-15.45

Färle

15.00-15.15

Stapeled

15.55-16.10

Granholmsvägen

15.20-15.35

Skogshäll
Onsdag 16/11,
14/12

16.15-16.30

Håringe

15.50-16.05

Bolmsö kyrkby

16.40-16.50

Jonsboda

15.25-15.40

Perstorp

16.55-17.10

Flahult

16.40-17.00

Österås

17.15-17.30

facebook.com/Ljungby.bibliotek
6

Adventsmys på

Lantcafé Verkstan
19-20 november
Lördag 13-18 o söndag 13-17
Lantcafé Verkstan i Kårabo
öppnar upp för försäljning av adventsfika.
Skinkmacka på surdegsbröd, saffransbröd och pepparkakor.
Till försäljning finns också
Produkter i armeringsjärn (Olle Arvidsson)
Cementalster (Kerstin Andersson)
Tavlor (Stefan Andersson)
Ostkaka (Christina Lindström)
Grönsaker ( Ingrid o Mark Munro)
Dörrkransar , Honung, m.m.
Håll utkik på Facebook
”Lantcafé Verkstan” för information.

Välkomna!

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Tannåker - Bolmsö gymnastikförening:
Det finns intresse så yogan blir av.
Anna Melin kommer ut till Sjöviken under söndagarna
v2 15 januari till v6 12 februari 2023
Kl. 10.00-11.00
För att ge möjligheten att testa på yoga.
Annas Beskrivning:
Yoga med Omtanke bjuder in till en stund för både kropp och sinne, här får
du under en klass prova på både den lite mer aktiva hathayogan och den
lugnare yinyogan. Det blir en härlig balans av yang och yin så du får både
aktivitet med stryka och rörlighet samt vilsam yinyoga där vi stannar i varje
position mellan 2-4 minuter, med syfte att låta kroppen slappna av och
mjukna.
Jag som håller klasserna heter Anna Melin och har arbetat med yoga i olika
former sedan 2018. Det viktigaste för mig när du yogar är att du får en
möjlighet att lyssna på din kropp och göra det som känns bra för just dig.
Andningsövningar och avslappning ingår i varje.
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Programblad november 2022
1

ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem
18.00 Luftgevärsskytte i Sjöviken

2

on 18.00 Gymnastik, Xfit
19.30 Pilates

3

to 14.00 Promenad, start Sjöviken
18.00 Öppet möte med Kulturföreninegn
18.30 Scouterna i Jonsboda

4

fr 13-17 Gravsmyckningskaffe, Bolmsö och Tannåker
17.00 Barnträning årskurs 1-3
17.40 Tabata

5

lö

Sista anmälningsdag till Tacokväll

6

sö 14.00 Dans 4-6-åringar
15.00 Dans 7-10-åringar
19.00 Mixgymnastik

7
8

må 18.30 Styrketräning
ti 14.00 Daglediga i Tannåker

18.00 Luftgevärsskytte i Sjöviken
9

on 18.00 Gymnastik, Xfit
19.30 Pilates

10

to 14.00 Promenad, start Tannåkers bygdegård Åsarna
18.30 Scouterna i Jonsboda

11

fr 17.00 Barnträning årskurs 1-3
17.40 Tabata

12

lö 14-17 Arkivens dag Sjöviken
Skytte, Alvestaträffen
18.00 Tacokväll på Åsarna

13

sö 14.00 Dans 4-6-åringar
15.00 Dans 7-10-åringar
19.00 Mixgymnastik

Programblad november 2022
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
27
28
29
30

må 18.30 Styrketräning
ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem
12.00 Manusstopp för oktoberbladet
18.00 Luftgevärsskytte i Sjöviken
on 18.00 Gymnastik, Xfit
19.30 Pilates
to 14.00 Promenad från Bolmsö församlingshem
18.30 Scouterna i Jonsboda
fr 17.00 Barnträning årskurs 1-3
17.40 Tabata
lö 13-17 Adventsmys på lantcafé Verkstan
19.00 Teater Bolmsö bygdegård
sö 13-17 Adventsmys på lantcafé Verkstan
14.00 Dans 4-6-åringar
15.00 Dans 7-10-åringar
15.00 Årsmöte Tannåkers sockenråd, Åsarna
19.00 Mixgymnastik
må 18.30 Styrketräning
ti 18.00 Luftgevärsskytte i Sjöviken
on 18.00 Gymnastik, Xfit
19.30 Pilates
to 14.00 Promenad från Tannåker, Färle
18.30 Scouterna i Jonsboda
fr 17.00 Barnträning årskurs 1-3
17.40 Tabata
sö 15.00 Tänd alla ljus - Dansuppvisning i Sjöviken
19.00 Mixgymnastik
må 18.30 Styrketräning
ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem
18.00 Luftgevärsskytte i Sjöviken
on 18.00 Gymnastik, Xfit
19.30 Pilates
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Bolmsö Bygdegårdsförening
Nu är det höst och elpriset är otroligt högt, vi gör vad vi kan för att hålla nere
el-förbrukningen. Vi har sänkt temperaturen i bygdegården och bytt
utebelysningen till LED lampor, detsamma är på gång i stora salen.
Vi har flera egna arrangemang i höst och vi hoppas på många deltagare som
då också ger intäkter till föreningen, något som behövs. Vi hoppas ni har
gillat våra nya satsningar.
När dessa rader skrivs vet vi inte hur alla oktober månads arrangemang har
gått men vi tror att det har varit några riktigt bra arrangemang. Skördefesten
som inledde månaden var i alla fall mycket lyckad.
I november blir så den efterlängtade föreställningen med Anna-Lena
Bergelin och Jan Sigurd av. Vi ser verkligen fram emot den 19 november och
hoppas på fullsatt hus. Anmäl er i tid.
Vi vill tacka Sivert Eriksson familj som valde bygdegårdsföreningen som
mottagare av minnesgåvor.
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 november 2022
1 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Catrine + Max

8 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Johan + Olle
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Alvestaträffen

15 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Frida + Stefan

22 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Catrine + Max

29 18.00 Luftgevär träning, 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 5
träningar.
Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Musikgudstjänst
BOLMSÖ kyrka
Söndag 30 oktober kl. 18.00
Sveriges meste och bäste trumpetare
Magnus Johansson
tillsammans med
Mari Winquist
Välkommen!
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Dagledigträffar hösten 2022
Bolmsö Tannåker
8 november

Chokladprovning och föredrag
med Alfred Kulling, Rydaholm
Tannåkers församlingshem

6 december

Julfest med gröt och skinkmacka
Bolmsö församlingshem
Samtliga träffar är på tisdagar kl. 14.00
Om du önskar skjuts är du välkommen att höra av dig till
Marta Elmquist 076 142 14 04

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag

14

Tannåker – Bolmsö gymnastikförening
Torsdagspromenderna fortsätter! OBS! Olika samlingsplatser!
Start kl. 14.00 och fika efter promenaden i Ingalills café för den som vill.
3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december

Bolmsö bygdegård Sjöviken
(idag fikar vi i Sjöviken)
Tannåkers bygdegård Åsarna
Bolmsö församlingshem
Tannåker Färle
Husaby skola
Jonsboda missionshus
Tannåkers säteri

Alla är välkomna!
Tack till alla som deltagit i promenaderna!

Välkommen till Arkivens dag den
12 november 2022!
Bolmsö Hembygdsförening visar upp sitt
arkiv som finns i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken, öppet kl. 14-17 och det kommer
att finnas fika att köpa.
Årets Tema i Sverige är
”Myter och mysterier”
kanske ni har någon fråga gällande namn
eller plats som ni vill ha hjälp med att lösa,
kom och se om vi kan lösa detta
tillsammans.
Ta med upptäckarlusten och besök Arkivens dag.
Du är varmt välkommen!
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Välkomna till Tannåkers Bygdegård!
Nu ska det mysas i höstrusket med en
TACOKVÄLL.
Vi samlas den 12/11 kl. 18.00
Medlemmar
Icke medlemmar
Barn upp till 12 år

80:120:60:-

Sista anmälningsdagen är 5/11
Till Birgit Eklund 073 811 89 51
Hjärtligt välkomna önskar Tannåkers Bygdegårdsförening.

TACK ,TACK, TACK.
Efter några dagars kraftlöshet, orsakat av en förkylning ville jag inte ta
del av inbjudan från församlingsrådet på Tacksägelsedagen, och det är
ju tråkigt.
Fortfarande lite krasslig och lagom fräsch, och att titta i spegeln är inte
något man vill.
Plötsligt så ringer dörrklockan, och det är inte så vanligt, men nyfiken
på vem det kan vara öppnar jag väldigt försiktigt.
Och vilken stor överraskning och glädje, en strålande Stina står på
andra sidan dörren och med en hälsning från församlingsrådet med en
portion god middag och en jättefin krysantemum, detta gjorde mig
otroligt GLAD så direkt in till datorn för att plita ner några rader som
talar om min överraskning och att få berätta för alla att
TACKSÄGELSEDAGEN 2022
var en verklig sådan som man skall tacka församlingsrådet för.
Kajsa Svensson i Bollsta.
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Vårt syfte är att producera kultur i
Bolmenbygden och underlätta för lokala
kulturutövare, i synnerhet unga.

Tänd alla Ljus - 27/11 kl. 15.00

På söndagarna är det fullt av unga dansare på kulturföreningens dansskola på lilla scenen, Insikten i Sjöviken, i ledning av Hanna Munro.
På avslutningen, sista söndagen i november, blir det uppvisning kl.
15:00 Vi förgyller uppvisningen med extra musikinslag.
-ligt välkomna!!

Julkonsert -The Real Group 16/12

Våra lokala konserthus var för små så det blev Kulturhuset Grand i
Ljungby - bara 35 biljetter kvar.
https://www.biljettkiosken.se/realgroupgrand

Dragspel

Är det några som är sugna på att spela? Studiecirkel
eller individuella lektioner
- Prata med Mats 070-965 24 29.

Öppet möte

Vi träffas torsdagen 3 november kl. 18.00 i affären. Vi har stora planer,
bara att dyka upp!
Välkommen som aktiv medlem eller stödjare av lokal kultur.
Medlemskap ger rabatt på arrangemang och resor. 50 kr för 7—25-åringar
och 100 kr för de däröver.
Swish 123 226 27 23

Notera lördagen den 22 april i almanackan—mer info kommer ….

Vi ses!
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Öberg, Sandra Carlsson,
Solveig Carlsson och Mats Ingemarsson
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Alla välkomna, för mer information
kolla församlingens Facebook sida!

6 sö

10.00 Jonsboda

8 ti
13 sö

18.30 Hemma
18.00 Jonsboda

19 lö

18.00 Jonsboda

22 ti

18.30 Hemma

27 sö

16.00 Tannnåker

Gudstjänst, Mark Munro, sång Mattias
Petersson, nattvard, månadsinsamling.
Hemgrupp
Bön och lovsång med andakt
Mat och gemenskap,
Tina och Gunnar Gustafsson
Hemgrupp
Gudstjänst
tillsammans med Pingst i Tannåker

Gravsmyckningskaffe
i Tannåkers församlingshem
fredag 4 november 13-17

Tannåkers församlingsråd

GRAVSMYCKNINGSKAFFE PÅ BOLMSÖ
I samband med gravsmyckningen är ni
hjärtligt välkomna in i värmen i församlingshemmet mellan klockan 13-17, fredagen den 4 november. Där serverar vi kaffe
och har en stilla stund där ni kan tänka på
dem som lämnat oss i sorg och saknad.
Bolmsö Församlingsråd
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor november 2022
4 13-17 Gravsmyckningskaffe i Bolmsö och Tannåkers församlingshem
6 16.00 Minnesgudstjänst i Bolmsö kyrka, kören medverkar, S-Å
Fyhrlund.
6 18.00 Minnesgudstjänst i Tannåker

13 09.30 Gudstjänst i Bolmsö församlingshem, C Fjordevik
27 09.30 Gudstjänst i Bolmsö Kyrka, S-Å Fyhrlund. Efter gudstjänsten
serveras adventskaffe i församlingshemmet.
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50. I predikoturer och
på vår hemsida finner du eventuella förändringar i kalendern

Tannåkers Pingstkyrka november 2022
20

16.00

Marguerite och Karl-Olof Petersson samt Rosita och Mikael
Lindblom

27

16.00

Mark Munro från Norra Bolmens Missionshus

mån 18.30

Bön och bibelläsning i kyrkan alla måndagar

www.tannakerpingst.se
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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 november 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 409. Utgivare: Bolmsö sockenråd

