
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 366 DECEMBER 2018 

 

 

 
 

Nu närmar sig julen med dess förberedelser såsom julpyssel, jul-

pynt, julgran, julmat och julfirande. 

 

Passar på och delar med mig av lite julhistoria: 

När ni hänger upp adventsstjärnorna kan det vara intressant att kän-

na till deras ursprung. I 1800-talets Tyskland lät greve Nicolaus 

Ludwig von Zinzendorff tillverka pappstjärnor med lampor i för att 

lysa upp de många fönstren på sitt slott vid advent. En tysk missio-

när förde med sig denna tradition till Sverige. 

 

Julgranen kom in i de svenska hemmen för över 200 år sedan. Då 

var granen en liten bordsgran och som pynt hade man exempelvis 

kanderade äpplen och saffranskringlor. 

 

Julklappen härstammar från 1600-talet och då var givaren anonym. 

Man klappade på dörren, kastade in presenten och gick snabbt innan 

mottagaren hann se vem det var. Genom rimmet på paketet skulle 

man sedan lista ut vem paketet kom ifrån. 

 

Nog om några av våra jultraditioners ursprung. 

Under 2019 kommer sockenrådet ha stort fokus på skolbyggnation 

och serviceort i vårt närområde. 

 

 
God Jul och Gott Nytt År  

          önskar 

Bolmsö sockenråd  

          genom  

Carina Bolmblad 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

ordförande 
0705 38 00 35  

Susanne Ingemarsson,  
Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

vice ordförande 
0705 59 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

sekreterare 
0372-911 82, 0733 56 54 11 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

kassör 
0372-941 56 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

0708 56 20 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

0372-911 22 

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se            0372-941 31 

Redaktör för bladet:  
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
manus@bolmso.se                         0703 44 61 05  

 AKTUELLT: 
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Obs! 

Manusstopp  

för januaribladet 2019 

är den 12 december 

 
  Välkommen  
   till  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  
marknadsstånd 

på Julmarknaden  
i Tannåkers församlingshem 

lördagen den 8 december  
kl 13.30–16.30 

Vi säljer lotter  
och hembakat bröd 

 



 

 

 

Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
 Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  

 Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 

 Öppet när du har tid. 
 

www.eklundsmetall.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se  

070-5633294 
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God Jul och Gott Nytt År önskar 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Tack för engagemang och besök under året. 

Önskar alla en sådan jul som var och en vill ha det. 
 

Bygget vid Sjöviken går framåt, nu är golvet gjutet med golvvärme och 

källaren murad. Väldigt vilken fart det gick med Finjas nya mursystem 

Exakt. 
 

Vi tackar särskilt Arvsfonden för deras finansiering och Bolmsö Fiber 

för bygdepeng, men än så återstår fler ansökningar att få beviljade in-

nan hela finansieringen är i hamn. 
 

Stort Tack till er som arbetar med bygget, ni är guld värda! 
 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157 

eller Swish 123 281 71 53. Märkt gåvan med Det stora Bygdegårdslyf-

tet 
 

Medlemskap kostar 100:- per person 
 

bygdegarden@bolmso.se 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Julkonsert  

 

blir det i Bolmsö kyrka 

onsdagen den 19 december kl.19.00.  

Församlingen gästas då av sångaren och musikern  

Mikael Järlestrand  
från Malmö  

 

Han kommer att ge en musikalisk julupplevelse  

tillsammans med kyrkokörerna  

i Vittaryd/Dörarp och Bolmsö/Tannåker 

Medverkar gör också vår förra kantor i pastoratet,  

Mari Gustavsson, liksom basisten Claes Ekegren och  

Olof Johansson, trummor.    
 

Välkomna! 

Advents - och Julkonsert  

i Tannåker  
lördag 8 december kl.17.00 

Traditionsenligt blir det sång och musik  

i Tannåkers kyrka i samband med julmarknaden  

Kyrkokörerna i Vittaryd/Dörarp och Bolmsö/Tannåker 

sjunger julens sånger tillsammans med  

Stina Ekegren. Pianist är Mari Gustavsson och dessutom 

medverkar  

Lars-Olof Johansson trumpet, Claes Ekegren bas och  

Olof Johansson trummor.    
 

Välkomna! 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Ansökningstiden för ”Bygdepeng” upphör 2019-03-31. 

Vi informerade i juni att det är möjligt att söka stöd från 
”Bygdepengen” som erhölls i samband med byggandet av fiber-
nätet på Bolmsö. Stöd kan sökas till alla projekt som främjar 
verksamheter och boende på ön. Smått som stort, kultur, före-
ningsaktiviteter, gemensamhetsanläggningar osv. 

Stödet kan sökas fram till 2019-03-31. Vänta inte med att skicka 
in ansökan. Det kan påverka utfallet. 

För att erhålla ansökningshandlingar, kontakta Bolmsö Fiber på 
info@bolmsofiber.se eller via brev till Bolmsö Fiber ekonomisk 
förening, Bollstad, 341 93 Bolmsö. 

 

Fiberbygget 

I Sockenbladet november 2017 skrev vi att enligt information 
från IP Only skulle utbetalning av ersättning till markägare där 
kopplingsskåp, brunnar och nodhus placerats göras före årsskif-
tet.  IP Only har åtagit sig mycket, men under sensommaren och 
hösten har samtliga ersättningar betalats ut.  

Enligt IP Only ska fiberprojektet på Bolmsö ”vara helt färdigställt 
och redovisat” till årsskiftet. Det är också styrelsens förhoppning 
att vårt avtal är fullföljt från båda parter och att vi då kan stänga 
fiberprojektet. 

Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År! 

Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening 
Följ oss på www.bolmsofiber.se 

 

 

7 

Onsdag 19/12 Torsdag 13/12 

Skällandsö 15.15—15.30 Färle 14.40 - 14.55 

Jonsboda 15.35—15.50 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag  Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Stapeled 15.30 - 15.45 Perstorp 16.55 - 17.10 

Skogshäll 15.50 - 16.05  Österås 17.15 - 17.30 

Bolmsö skola (10.15-11.20) 

Lucia & Auktion i Jonsboda 
 

Lördagen den 15 december kl. 18.00 är det   

Luciafest i Jonsboda missionshus med våra  

scouter.  Vi kommer att ha en auktion till  

förmån för vår scoutverksamhet, 

med Lars Kårhammer som 

auktionsropare. 

 

Det blir även 

servering och lotterier. 

 

Stöd gärna vår verksamhet genom  

att lämna ett bidrag till auktionen. 

 

Alla är varmt välkomna! 

    

   Jonsboda Scoutkår -  

    Equmenia Jonsboda  

mailto:info@bolmsofiber.se
http://www.bolmsofiber.se


 

 

Virkesinsamling! 
Bolmsö Bygdegårdsförening startar nu en virkesin-
samling för att få in virke som vi sedan kan sälja till 
virkesuppköpare och på så sätt få in pengar till det 
pågående byggprojektet i bygdegården. 
Håkan Wiktorsson i Boo kan svara på alla frågor 
kring virkesinsamlingen och det är även på Wik-
torssons mark i Boo som virkesupplaget kommer 
att vara. 
Ni kontaktar Håkan på 0372-91024, 070-5591024.  

hakan.wiktorsson@bolmso.se 

Bolmens fiskevårdsområdesförening 
Påminnelse  

 

Vid årsmötet 22 mars i Dannäs beslutades att utdelning om 2 mkr till  
fiskevattensägare skulle genomföras enligt det beslut som beslutats vid  
tidigare årsmöte. 
Det beslutades att avrop kan göras från utdelningskontot och att blankett 
skall finnas tillgänglig på hemsidan. 
 

Utdelning betalas ut från 30/5 till slutdatum 31/12 2018. Du kan välja att 
fylla i formulärguiden som finns på vår hemsida, www.bolmensweden.com 
eller skriva ut den och skicka till  
Bolmens fiskeområdesförening  
C:o Bodil Ramshammar  
Jakobsgård 1 341 94 Ljungby 
 

Behövs hjälp eller information ring Leif 070-5301313 eller mejla 
leif.bjurka@gmail.com 
 

Hälsningar Bolmens fiskevårdsområde 2 Bolmsö-Tannåker 
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Önskar 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

Ännu ett år börjar gå mot sin ända och det börjar bli dags att göra verk-

samhetsberättelse för året. Det är ganska mycket som händer på ett år, 

mycket verksamhet och mycket engagemang. 
 

Hembygdsföreningens nya arkiv i Sjöviken har under året komplette-

rats och är nu helt klart och det allra mesta av föreningens handlingar 

är insorterat. 
 

I arkivet finns också plats för alla handlingar gällande föreningar på 

orten, både gamla och nya. Har ni handlingar hemma som inte är aktu-

ella så lämna in dem till Hembygdsföreningen. 
 

Arbetet i Bolmsö Hembygdspark är påbörjat och skall göras klart till 

våren. Tack till Bolmsö fiber för bygdepeng. 
 

Ekonomiskt stöd kan ges till hembygdsföreningen, via Bg 5476-4683 

eller Swish 123 667 50 45. Medlemskap kostar 100:- per person 
 

God Jul och Gott Nytt År 

Önskar Bolmsö Hembygdsförening 

 Aktiviteter för  

 Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 

3 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Vi äter gröt och summerar året 
 

AKTUELLT 

8 december kl 13.30–16.30 

Vi finns på julmarknaden i Tannåkers församlingshem.  

Vi säljer lotter och hembakat bröd.  

Gåvor till vinster och hembakat bröd mottages tacksamt. 
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mailto:hakan.wiktorsson@bolmso.se
http://www.bolmensweden.com/
mailto:leif.bjurka@gmail.com


 

 

Programblad december 2018  
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lör 1  Skytte, Sunnerboträffen (anmälda) 

sön 2 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, adventskaffe 

  10.00 Missionshuset, gudstjänst 

  11.00 Gudstjänst med dop i Tannåker 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 3 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

  18-20 Röda Korset månadsmöte i Tannåker 

tis 4 14.00 Daglediga i Bolmsö 

  18.00 Luftgevär träning 

ons 5 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

tor 6 12.00 Julbussen i Tannåker (12.00-17.00) 

fre 7 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

lör 8 13.30 Julmarknad i Tannåker 

  17.00 Advents- och Julkonsert i Tannåkers kyrka 

sön 9 19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 
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Programblad december 2018  

mån 10 16.00 Pingstkyrkan, Bön 

  18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 11 18.00 Skytteavslutning ingen skjutning 

ons 12 12.00 Manusstopp för januaribladet 

  19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 14 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

lör 15 18.00 Andakt, Lucia & Auktion i Jonsboda 

sön 16 09.30 Gudstjänst, Bolmsö 

  16.00 Pingstkyrkan, julfest för alla 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 17 19.00 Avslutning alla gympagrupper 

ons 19 19.00 Julkonsert i Bolmsö kyrka 

mån 24 14.00 Julbön, Bolmsö kyrka med glögg o julgranständning 

tis 25 05.00 Julotta i Tannåker 

sön 30 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka 

mån 31  Sista dag för anmälan till krishanteringsgrupper 

 1/1 16.00 Mässa i Tannåkers kyrka 



 

 

LÄGESRAPPORT gällande Krishanteringsplan  
för Bolmsö-Tannåker (14 nov) 

 
Gensvaret har varit över förväntan på vårt upprop även om ni är flera som har 
obesvarade eller olästa SMS i er inkorg. OBS det är helt okej att säga nej. 
Om du läser det här och vill vara med så skicka ett SMS till mig 0702691129, 
Ange ditt namn, mobilnummer och under vilken rubrik/rubriker du vill vara 
med.  SENAST 31 december, sedan måste vi göra en sammanställning av våra 
resurser. 
Jag har fått frågan från många, måste man vara med i Röda Korset. Svaret är NEJ, 
det är bara vi som fått uppdraget att göra inventeringen. 
 

LOKALER 
KLART är 
Åsarna, Pingstkyrkan, Sjöviken, Hägern (48 sängplatser), Sabine 
Elmquist-Levin några sängplatser, Mats Ingemarsson några säng-
platser + kontor  
 

PÅ GÅNG är 
Kyrkorna och församlingshemmen (Fyhrlund var med på mötet 5 
nov) 
 

EJ KLART är 
Jonsboda missionshus, Bolmsö skola (här har rektor fått inbjudan, 
samt fastighetschefen Tom Gundell, ingen har hört av sig) 
 

FORDON 
KLART är 
LRF genom Tommy Kristiansson, skogsmaskiner, grävare, traktorer, 
Fredrik Björnkvist kan ställa sina fordon till förfogande om de ej är i trafik. 
 

PERSONER MED SÄRSKILD UTBILDNING 
KLART är 
Kockar: Annika Fornander, Ronny Fornander, Thomas Drejling, Urban Ce-
derqvist, Sandra Carlsson. 
Pastorer; Kjell Ström, Mark Munro. 
Sköterskor: Wenche Stålenbring, Rosalina Gauffin, Lisbet Hägg, Anki Bolin, 
Anette Jonsson, Helen Palm, Andreja Idström, Kajsa Svensson, Emelie Ylve 
SPRÅK 
Engelska; Carl Thestrup, Sabine Elmquist-Levin, Marianne Wihlborg, Anne-
meike van der Kaag 
Tyska: Ronny Fornander, Annika Fornander, Mats Ingemarsson 
Finska: Anette Jonsson 
Holländska: Annemeike van der Kaag 
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PÅ GÅNG är 
Präst och diakon (Fyhrlund var med på mötet 5 nov) 
EJ KLART är 
Veterinär och vi behöver fler språk 
 
MEDMÄNNISKOR 
KLARA är 

Susanne Ingemarsson, Birgitta Wallén, Sven Svensson, Anita Olsson, 
Rose-Marie Starck, Anna-Lena Wiktorsson, Eva Johansson, Sabine 
Elmquist-Levin, Birgit Nyberg, Ove Stålenbring, Laila Henningsson, 
Maria Svensson, Mats Ingemarsson, Malin Thestrup, Anna-Maria 
Odeholm, Britt-Marie Andersson, Bernt Andersson, Annemeike van 
der Kaag, Lene Mosby Jespersen, Jörgen Jacobsen, Annika Ström, 
Thina Björnlund, Roger Svensson, Lars-Uno Åkesson, Hjördis Runes-
son, Magnus Elisson, Kent-Åke Johansson, Kent Andersson, Dag 
Blommegård, Anders Johnsson, Göran Waltersson, Carl Thestrup, 
Pontus Lööv, Gunvor Andersson, Marianne Wihlborg, Sara Stures-
son, Reidar Haraldsson, Kajsa Svensson 
 
ÖVRIGT 

KLART är 
LRF erbjuder lokalkännedom genom Tommy Kristiansson 
Vi vet att en hjärtstartare finns i Sjöviken 
EJ KLART är 
Var finns de övriga hjärtstartarna? 

Vi måste även få ihop en grupp på 3-5 personer som,  
vid en kris, kan vara kontaktpersoner mellan insats-
ledaren och oss frivilliga. Är du administratör och van 
att leda och fördela arbete, hör av dig. 
 

Detta var det hela för idag och skulle du när du läser detta bli 

sugen att vara med, då vet du vad du gör. 

Skicka SMS till mig 070-2691129 med namn, mobilnr och 

under vilken/vilka rubriker du vill vara med/Birgitta Wallén 

13 
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Obs! 

Manusstopp  

för januaribladet 2019 

är den 12 december 

 
 

Boken behandlar torp och backstugor under gårdarna 
Rykull, Skattegård och Klockaregård. Dessutom  
beskrivs hela Klockaregården samt kyrkans historia. 
Boken innehåller många foton samt ritningar. 184  
sidor. Kanske blir boken ”Årets julklapp”.  
Du kan köpa boken genom cirkeldeltagarna eller direkt av 
Inga-Lill Fredhage eller Sara Karlsson. 

 Vår tredje bok  
är klar!! 

140:- 

Vi räknar med att  
böckerna lämnar 
tryckeriet i god tid 
innan jul.  
Förhoppningsvis  
redan till julmark-
naden i Tannåker 
den 8 december. 
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Julmarknad i Tannåker 

 
   Lördagen den  

8/12  
kl.13.30-16.30 

 

Välkomna  
till den traditionella julmarknaden 

i Tannåkers församlingshem.  

Det blir försäljning 

av julsaker, hantverk  

grönsaker, blommor m.m. 

Fika finns för den som så önskar. 

 

Julkonsert Kl. 17.00 
i Tannåkers kyrka  

med körer och instrumentalister. 

Varmt välkomna! 
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening  
 

Gemensam avslutning måndag 17/12 kl. 19.00  

 

Inför 2019 
Nästa termin har ni möjlighet till fem olika pass. 
Avgift 350 kr/termin, barn/ungdom 100 kr/termin.  

NYA medlemmar kan testa tre pass!  

Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal. 

Vid frågor kontakta Annika Fornander 

0707 38 82 32 

 

Varmt välkomna!! 

måndag 7/1 18.00 Yoga med Agnes  

 7/1 19.30 Cirkelträningen med Emelie  

onsdag 9/1 19.30 Pilates med Monica  

fredag 11/1 17.30 Puls med Emelie  

söndag 13/1 19.00 Mixgympa med Monica  

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2018 

1/12  Sunnerboträffen i Lagan, anmälan senast 20 nov.   

4/12 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Johan + Erik 

11/12 18.00 Avslutning (ej skytte), Bolmsö skola Alla 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 trä-
ningar. 
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 
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Julbussen stannar till utanför affären i Tannåker torsdagen den 
6:e december kl. 12-17. Här bjuds du på adventsfika och får 
lyssna till sång och musik. Du har också möjlighet att handla ski-
vor, kort och böcker (kontant eller Swish).  
Julbussen ingår i Bussmissionen, som är en ideell kristen före-
ning.  
Välkomna hälsar Ove Jonsson och Alf Lax  
(genom Anna Milston i Tannåker)  

Julbussen besöker Tannåker  

Obs! 

Manusstopp  

för januaribladet 2019 

är den 12 december 
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Tannåkers Pingstkyrka december 

10 16.00 Bön 

16 16.00 Julfest för alla 

Varmt välkommen till samlingarna. 

Gudstjänster i Jonsboda missionshus december 

2 10.00 Gudstjänst med Mark Munro,  
sång av ungdomar, servering 

15 18.00 Lucia med auktion, Mark Munro håller i andakten medan 
Lars Kårhammer svingar auktionsklubban. Servering 

Norra Bolmens Missionsförsamling  
Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna!!!! 

 DAGLEDIGA  
BOLMSÖ OCH TANNÅKER  
 

4 december 
I Bolmsö församlingshem kl. 14 

 
   
    
 
 

   

       
  Välkomna! 

  

Julavslutning med julgröt 
Sång och musik av  
Bengt Birgersson 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor december 

2 09.30 Gudstjänst , Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

Adventskaffe i församlingshemmet efter gudstjänsten. 

2 11.00 Gudstjänst med dop, Tannåker, kören, S-Å Fyhrlund 

8 13.30 Julmarknad i församlingshemmet,  

därefter julkonsert i kyrkan kl. 17.00, se separat annons. 

16 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

19 19.00 Julkonsert i Bolmsö,  Mikael Järlestrand från Malmö, som varit 

med i ”Minns du sången” på TV. Se separat annons 

24 14.00 Julbön, Bolmsö, J-Å Fyhrlund 

Efter gudstjänsten inbjuds alla till glögg, pepparkakor och  

julgranständning i församlingshemmet. 

25 05.00 Julotta i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

30 11.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

1/1 16.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Obs! 

Manusstopp  

för januaribladet 2019 

är den 12 december 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg3tux8dveAhUCkywKHSvPD54QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.nbfbygg.se%2Fsv-se%2Fevenemang%2Fhyresgasttraff-med-julgrot-2016&psig=AOvVaw1iXprhAPsy8oDCDfqq4SlD&ust=1


 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
12 december kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid  
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan vid affären och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 366. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter  
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se 

eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i  affären. 

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

