BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 408 OKTOBER 2022
Var sak har sin tid!
Det går inte annat än att, så här dagen efter valet, reflektera över
allt det som sker och vilka förändringar det kommer att dra med
sig. Vår lokala utveckling är ju i allra högsta grad beroende av
vilka som lyfts fram i valet och hur deras inställning till vår framtid kommer att bli, de som verkat i denna perioden har haft sin tid
och det är väl just nu ingen som vet vilka som kommer att verka i
kommande period. Det kommer en ny tid och många av de som
verkat kommer säkerligen att verka även i denna nya tid men det
är inte säkert att de kommer att verka i samma roll som tidigare.
Det kommer säkert att dyka upp några nya personer också och
det blir i så fall spännande att se hur de kommer att agera för vår
utveckling.
Även sockenrådet har haft sin tid och det är dags att välja ny styrelse. Den 16 oktober, kl 14, kommer vi att ha årsstämma och
även här har det stor betydelse vilka som lyfts fram och väljs.
Den nya styrelsen har mycket stor betydelse för områdets framtid. Med stor sannolikhet kommer de flesta att väljas om men om
du vill påverka vilka som väljs är det viktigt att komma på stämman och rösta på de man vill ska fortsätta jobba för bygdens
bästa. Stig Jannesson är valberedningen ordförande och till honom kan man lämna förslag på lämpliga personer redan innan
stämman.
På stämman bestäms också vad sockenrådet ska arbeta med vilket
blir ytterligare en viktig anledning att gå dit. En hel del av det vi
jobbat med under många år börjar ge resultat och det är en ny tid
på gång även här!
Välkomna hälsar
Anders Olsson
ordf Bolmsö sockenråd

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:
Sockenråden är drivande till att finna en lösning till att affären ska
kunna hållas öppen.
//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
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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. 17.30
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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Bolmsö Bygdegårdsförening
Nu i höst planeras många aktiviteter i Sjöviken. Redan den 29 september var
Baljan på Bolmsö med sin Världsturné.
Nu i oktober och november planeras följande:
Lördag 1 oktober kl. 14.00 Kultur på Bygden/Skördefest.
Föredrag av Thomas Drejing och mat från Ryssbygymnasiet. Sedan finns
lokala mathantverkare på plats för att sälja sina varor. Fri entré.
Lördag 22 oktober 13-16 Föreningsmässa som Sockenråden ordnar.
Lördag 22 oktober kl 18:30 Isterbandsafton, anmäl er så snart ni kan så ni får
plats. Se egen annons.
Lördag 29 oktober Halloweenfest för hela familjen, kom ihåg att anmäla er.
Se särskild annons.

Lördag 19 november kommer Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd. Det blir
en riktigt höjdarkväll och vi räknar med fullsatt hus. Anmäl er i tid.
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

Torsdag 13/10, 10/11, 8/12

Torsdag 29/9, 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 19/10,
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

Flaholt

16.40-17.00

Österås

17.15-17.30

facebook.com/Ljungby.bibliotek
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Höststädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördag 29 oktober med start kl. 09.
Vi gör i ordning parken inför vintern, räfsar löv, plockar ris, stänger
stugorna inför vintern och tar in utemöblerna.
Varmt välkommen med i arbetsgänget.
När vi är klara med arbetet så bjuder
Hembygdsföreningen på fika.
Välkomna
Bolmsö Hembygdsförening

LME LAGAN
Erbjuder diverse tjänster:
Rundbalspressning med kombipress
Eventuellt slåtter och strängning
Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin
Frakt av balar
Småbalspressning med hårdpress
Trädklippning
Linus Tilgård, Kvarkhult, 076 340 44 92

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

De tre stora dansspeglarna på Sjövikens lilla scen Insikten har använts
flitigt och nu fortsätter dansskolan under ledning av Hanna Munro!
Söndagar i oktober och november
•
4-5-6-åringar kl 14 – 14.50
•
7-8-9-10-åringar kl 15 - 16

Ta med vattenflaska och frukt!
Kostnaden för dansen är 0 kr under
förutsättning att hela familjen är medlemmar i kulturföreningen.

Dragspel

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

Boka Julkonsert 16/12

När 77% av biljetterna till konserten med The Real Group på
Kulturhuset Grand i Ljungby bokade.

Öppet möte med Kulturföreningen

Vi träffas söndagen 9/10 17.00 hos Irene i Hov (070 67 91 13).
Bara att dyka upp om man vill vara med
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
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Styrelsen för

Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
bjuder in till medlemsmöte
måndagen den 3 oktober
i Tannåkers församlingshem
klockan 18.00.
Vi bjuder på enkel fika.
Vi kommer att avhandla kretsens sammanslagning med Ljungby.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.
Vår ordförande Birgitta Wallén har avlidit. Hon har under många år
varit ordförande och arbetat aktivt för vår krets. Det har genomförts
insamlingar för Världens barn, Ukraina m.m. Hon var drivande i
arbetet på Bolmendagen, julmarknaden i Tannåker, auktionerna och
särskilt viktiga var insamlingarna till sommarkolonin för barn.
Det var en hjärtefråga för henne att hjälpa människor i nöd.
Styrelsen

Söndagen den 11 september 2022 var det VAL
till Sveriges Riksdag, Regioner och Kommuner
230 personer kom och röstade på Bolmsöskolan, då vi hade öppet i
fyra timmar var det en i minuten, så vi röstmottagare hade fullt upp.
Såväl hos oss som i andra vallokaler var det tidvis lång kö och vi
tackar för att ni tålmodigt väntade.
Nästa val är EU-valet 2024, då hoppas vi att vi ses igen!
Tack från oss som jobbade
som röstmottagare
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Skördefest Bolmsö bygdegård
Dans 4-6-åringar
Dans 7-10-åringar
Mixgymnastik
Röda Korsets medlemsmöte i Tannåker
Styrketräning
Promenad och gemenskap Bolmsö
Anhöriga o socialtjänst på drop-in-kafé
Luftgevärsskytte i Sjöviken
Gymnastik, Xfit
Föreläsning: Anhörig i ett hav av känslor. Ljungby
Pilates
Promenad, start Husaby gamla skola
Scouterna i Jonsboda
Tabata
Planering inför föreningsmässan
Dans 4-6-åringar
Dans 7-10-åringar
Kulturföreningen träffas hos Irene
Mixgymnastik
Styrketräning
Daglediga i Bolmsö församlingshem
Luftgevärsskytte i Sjöviken
Gymnastik, Xfit
Pilates
Promenad, start Tannåkers kyrka
Scouterna i Jonsboda
Tabata
Sista dag för anmälan till Isterbandsafton
Manusstopp för oktoberbladet
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19.30
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17.00
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Dans 4-6-åringar
Årsstämma med Bolmsö sockenråd
Dans 7-10-åringar
Mixgymnastik
Styrketräning
Promenad och gemenskap Bolmsö
Luftgevärsskytte i Sjöviken
Gymnastik, Xfit
Pilates
Promenad, start Perstorpsgården
Scouterna i Jonsboda
Sista dag att anmäla till Haloween
Tabata
Skytte i Rottne
Föreningsmässa, Sjöviken (13-16)
Isterbandsafton, Sjöviken
Dans 4-6-åringar
Dans 7-10-åringar
Mixgymnastik
Styrketräning
Luftgevärsskytte i Sjöviken
Gymnastik, Xfit
Pilates
Promenad, start Tannåkers kyrka
Scouterna i Jonsboda
Tabata
Höststädning i Bolmsö hembygdspark
Haloweenfest
Dans 4-6-åringar
Dans 7-10-åringar
Musikgudstjänst i Bolmsö kyrka
Mixgymnastik
Styrketräning
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Tannåker - Bolmsö gymnastikförening:
Finns intresset att testa på Yoga i Sjöviken fem söndagar under början av
2023?!
Kanske en perfekt julklapp att ge bort en present med omtanke.
Anna Melin skulle komma ut till Sjöviken under söndagarna v 2 15/1 -23 till
v6 12/2 kl 10-11 för att ge möjligheten att testa på yoga.
Det krävs en grupp på 12 personer för att det ska gå att genomföra så anmäl
intresse till Gymnastikföreningens ordförande
Annika sms el telefon 070 738 82 32.
Kostnad för alla fem gångerna är 1000 kr
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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Tack till alla er som kom och deltog i Walk of
Hope lördagen den 17 september och till er som
skänkte en slant i samband med detta!
Resultat:
Fantastiska 15 475 kr, målet var 12 000 kr.
Tannåker Bolmsö Gymnastikförening!

Bolmsö Hembygdsförening
Vi har lite planer på olika arrangemang kommande året men får
återkomma med det till kommande Sockenblad.
Men ni kan notera Höststädning i hembygdsparken lördag 29 oktober
och Arkivensdag i Sjöviken lördagen den 12 november
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

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF oktober 2022
4 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken

Frida + Stefan

11 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken

Caroline + Max

18 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken

Johan + Olle
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Rottne industri Cup

25 18.00 Luftgevär, träning i Sjöviken

Frida + Stefan

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

11 oktober

”På äventyr i Centralafrikanska Republiken”
Jan-Olof Lindell, Ljungby
Bolmsö församlingshem

8 november

Chokladprovning
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
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Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö.
Under oktober erbjuds tomat, olika sorters kålväxter,
zucchini, matpumpa, Halloweenpumpa, prydnadspumpa, rättika
m.m.
Kolla gärna mer information på Facebook
"Stapeledsträdgård" eller
Instagram ”stapeleds garden”
Öppet: Alla dagar kl.7-20 under säsongen
(t.o.m. den 7 november)
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Mobil: 070 857 43 15
greenmaki@hotmail.com

Bolmsö sockenråd
inbjuder härmed till årsstämma
den 16 oktober kl. 14.00
i Bolmsö Bygdegård.
Ärenden enligt stadgarna och vi bjuder på goefika.
VÄLKOMNA!

”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!
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Välkomna på en

Halloweenfest
För hela familjen
Lördag 29:e oktober kl. 17.00
Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Anmälan sker senast 20 oktober via betalning till Bolmsö
Bygdegårdsförening. Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53.
Märk betalningen med ”Halloweenfest” och vilka namn det gäller.
Vuxen över 12 år 300 kr
Barn till och med 12 år 150 kr
Vi kommer servera mat.
Medtag egen dryck.
Läskiga Lekar, äckligt godisregn och mystiskt kul!

VÄLKOMNA!

Bolmsö Bygdegårdsförening
All eventuell vinst går till Bolmsö Bygdegårdsförening

19

Föreningsmässa för nyinflyttade
och alla andra intresserade!

Lördagen den 22 oktober är det dags för bygdens alla föreningar
att samlas i Bolmsö bygdegård Sjöviken!
Mellan kl. 13 och 16 kan man besöka montrarna
och träffa representanter för varje förening.
Det finns många, väldigt aktiva föreningar,
som kommer att delta på mässan och visa upp sin verksamhet.
Hjärtligt Välkomna Alla!
hälsar Bolmsö och Tannåker Sockenråd
i samarbete med bygdens föreningar.
Från kl. 18.30 blir det ”Småländsk afton” med Isterbandsprovninig och
underhållning, se separat annons från Bolmsö Bygdegårdsförening.

Välkomna alla kyrkotillhöriga på församlingsdag
2 oktober i Tannåker
Vi börjar med Gudstjänst klockan 11
därefter lunch i församlingshemmet.

Siw Svensson från berättarnätverket gästar oss i samband med lunchen.
Anmälan senast 26 september till pastorsexpeditionen
tel. 0372 358 50 eller mail till berga.pastorat@svenskakyrkan.se
Anmäl kött eller fisk samt om du har behov av någon specialkost.
20

ISTERBANDSAFTON
Lördag 22:a oktober kl. 18.30
Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Anmälan sker senast 14 oktober via
betalning till Bolmsö Bygdegårdsförening. Bankgiro 893-5157 eller Swish
123 281 71 53. Märk betalningen med
”Isterbandsafton” och vilka namn det gäller samt eventuella allergier.
Vuxen över 12 år 250 kr
Barn till och med 12 år 100 kr
Trerätters middag med måltidsdryck (vatten, läsk, lättöl)
Vill man ha något annat att dricka får man ta med.
Isterband och andra charkprodukter kommer att finnas
till försäljning.

VÄLKOMNA!

Bolmsö Bygdegårdsförening

Tannåker – Bolmsö gymnastikförening
Torsdagspromenderna fortsätter! OBS! Olika samlingsplatser!
Start kl. 14.00 och fika efter promenaden i Ingalills café för den som vill.
6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november

Husaby gamla skola, Bolmsö
Tannåker kyrka
Perstorpsgården Bolmsö
Tannåker kyrka
Bolmsö bygdegård Sjöviken
Tannåkers bygdegård Åsarna
Bolmsö församlingshem
Tannåker Färle

Fortsättning följer i nästa sockenblad............

Alla är välkomna!
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Alla välkomna, för mer information
kolla församlingens Facebook sida!

9 sö

10.00

Jonsboda

11 ti

18.30 Hemma

23 sö

18.00 Jonsboda

24 må

18.30 Jonsboda

25 ti

18.30 Hemma

30 sö

10.00 Jonsboda

Gudstjänst, Mark Munro.
Nattvard, månadsinsamling.
Hemgrupp
Gudstjänst, Mark Munro.
Sång Maria Davidsson
Styrelsemöte
Hemgrupp
Gudstjänst,
Pingstkyrkan kommer till Jonsboda

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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Bolmsö o Tannåkers kyrkor oktober 2022
2 11.00 Församlingsdag med Gudstjänst i Tannåkers kyrka 11.00 med
efterföljande lunch i församlingshemmet
9 11.00 Gudstjänst (Församlingsdagen), Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund
16 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, R Tuvesson
23 09.30 Mässa i Tannåker
30 18.00 Musikgudstjänst med
Marie Winqvist och Magnus Johansson, Bolmsö kyrka
6 /11 18.00 Minnesgudstjänst i Tannåker
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.
Se även i tidningen, kan bli ändringar under månaden.

Tannåkers Pingstkyrka oktober 2022
9

16.00

Johan och Gunilla Sigvardsson

22

18.00

Tommy Ström

23

16.00

Tommy Ström

30

10.00

Kjell Ström predikar i Norra Bolmens missionshus

tis

18.30

Bön och bibelläsning i kyrkan alla tisdagar

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 oktober 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 408. Utgivare: Bolmsö sockenråd

