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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

 
http://www.bolmso.se 

 

 

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 februari kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt 
”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 
Bolmsö Sockenblad  
är tryckt hos 

Bolmsö Sockenblad nr 309  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

  

 

Vill hälsa Tannåkers Sockenråd tillbaka igen. 

 

De kommer att ha ett sockenblad och vi samarbetar som förut. 

Sara Karlsson är redaktör för tannåkersbladet och vi gör det 

varannan månad.  

Bernt Gustavsson, Skällandsö är deras nya ordförande. Hoppas ni 

vill delge oss era åsikter angående fiber. Vill ni ha det eller hur 

tänker ni? Vem ska göra arbetet och är det viktigt för er.  

 

Nu har vädret slagit om och vi har fått snö. Undrar hur länge det 

håller. Är inte så glad för snö och slask, längtar till våren då det 

blir mildare och får se växtligheten komma tillbaks. 

 

Susanne i Lund 

---  0  --- 
 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 309 februari 2014 

 

Ja visst gör det ont när knoppar brister. 

Varför skulle annars våren tveka? 

Varför skulle all vår heta längtan 

Bindas i det frusna bitterbleka? 

Höljet var ju knoppen hela vintern. 

Vad är det för nytt, som tär och spränger? 

Ja visst gör det ont när knoppar brister, 

ont för det som växer 

och det som stänger. 

 

Dikt av Karin Boye. 
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Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka     tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 

 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 

Bolmsö sockenråd har mist en kär vän och medarbetare, Gitte Östrup.  

 

Saknaden är stor. Hon älskade Bolmsö och Bolmsöborna. Det var 

därför hon arbetade så hårt för vår bygd. 

 

Vårt stora deltagande går till hennes familj, vi tänker och sörjer med 

dem. 

 

Det blir svårt att fortsätta arbeta utan henne, men det är viktigt att 

jobba för det Gitte ville. 

 

Susanne, Maria, Claes, Anders, Fredrik och Mattias 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

15 

 

Bolmsö och Tannåkers församlingar 

2 februari kl. 16:00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

2 februari kl. 18:00 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

4 februari kl. 14:00 Daglediga, Tannåkers församlingshem, Börje 
Axelsson och Göran Svensson sjunger och 
spelar 

9 februari kl. 11:00 Ekumenisk gudstjänst, Pingstkyrkan 
Tannåker, Fyhrlund 

16 februari kl. 9:30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund 

23 februari kl. 9:30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

16 februari kl. 18.00 Gudstjänst Linda Andersson, Nattvard 

23 februari kl. 18.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka 

Tannåkers Pingstkyrka 

söndag  
9 februari 

kl. 11.00 Sven-Åke Fyhrlund  
(Sammanlyst med Sv kyrkan)  

söndag  
23 februari 

kl. 18.00 Sjukhuspastor Anders Elfström  
(gemensamt med Jonsboda 
missionsförsamling) 

TACK 
för gåvan, 2.170:-, vid pingstkyrkans julfest. Medel, som går till inköp 
av 31 hönor, som skänks till fattiga i Kenya. Människorna där får ett 
drägligare liv, bl.a. ekonomi till barns skolgång. Det är smart att ge kor, 
getter och höns. De liksom förmerar sig. 
                                                  Tannåkers Pingstförsamling / Ulla-Britt  

Välkommen på Scout! 
Torsdagen den 6 februari kl 18.30 drar vi igång en ny termin med 
scouterna i Jonsboda. 
Nya såväl som gamla deltagare är välkomna, ålder från klass 3 och 
uppåt. 
Vi planerar för att kunna vara utomhus 
första kvällen så klä dig varmt! 
Vi ses! 
Scoutledarna i  Jonsboda SMU 
Frågor? Ring Jan Nilsson  tel. 070-
9997855 
Ett varmt tack till alla som stöttar vår verksamhet, bland annat 

genom medverkan på olika sätt på vår auktion i december. 

Boken är inbunden och innehåller 244 sidor. 

Den handlar om vad som döljer sig bakom 

gravstenarna på kyrkogården. 

Den innehåller berättelser om dem som 

begravts i Tannåker.  

Innehåller foton på samtliga stenar. 

 

Pris 350:- 
 

Försäljning genom författaren 

Sara Karlsson: 0372 – 930 62 

 

Boken säljs även i affären. 

Tannåkers kyrkogård 

Guide 2013 

Nya erbjudanden varje måndag i jämn vecka.  

Gäller i 2 veckor. 

 
 
 
 

 
 

Tanka bensin & diesel här! 

Beställningsstopp  
tisdag kl. 12.00,  
hämtning fredag. 

Affären i Tannåker 

må-fr 10-18.30, lö 10-15 
Tel. 0372-93040  
 
Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak & cykeluthyrning,  
bensin & diesel, fiskekort och ombud för systembolaget. 

Under OS-veckorna står TV:n på, Kanske vi kan hitta på något nå’n 

kväll. Vidare info finns i affären. 

 

Lotte & Gert med personal hälsar er varmt välkomna! 
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Fiberkabel. 
 

Jag sitter och funderar lite på fiberkabel runt om Tannåker. När Telia lägger 

ner servicen på kopparkablarna år 2015, vet ingen hur det kommer att fungera 

med telefon, data och larm.  Det gäller både inbrottslarm och trygghetslarm 

som de äldre är beroende av för att de ska kunna bo kvar hemma på sina 

gårdar där de kanske har bott sedan barndomen.  Jag har konstaterat att det 

inte är bra om vi inte får fiberkabel ut på landsbygden. Vad händer med 

skolan, vad händer med affären och egenföretagarna? Vad händer med 

priserna på husen och gårdarna runt om på vår kära landsbygd?   
. 
Ska vi flytta in till Ljungby? Jag har en gång bott i Ljungby men vill inte 

flytta dit igen, för jag trivs så bra här ute på landsbygden. Varför ska allt 

flyttas in till Ljungby och varför ska kommunpolitikerna slå sig för bröstet 

och säga att de är så bra när de gör något nytt inne i Ljungby?                              
 

Jag läste om fiberkabel i Smålänningen och det är bara ett område i Ljungby 

som inte har fiberkabel och det är Ekebacken. Det finns de som är 

intresserade av att köpa hus på det området, men eftersom det inte finns 

fiberkabel där, så är husen mycket mer svårsålda än på andra områden.  
. 
Fiberkabel är så mycket mer tillförlitligt än trådlöst, t.ex. för de gamla som 

behöver ett trygghetslarm. Det är inte säkert att larmet alltid fungerar när det 

är trådlöst, men genom fiberkabeln fungerar det, så man får fundera på om 

man vill bli gammal på landsbygden.  
. 

Barnfamiljerna vill kanske inte flytta ut på landsbygden om de inte kan 

använda datorn för att kunna hålla kontakten med t.ex. sjukvården och skolan. 

Barnen använder också internet för att göra läxor och andra skolarbeten. 

Flyttar det inte familjer hit ut så har vi snart ingen affär och då får vi köra 2-3 

mil för att göra våra inköp. Vi kan inte heller göra våra inköp via nätet om 

inte internet fungerar. Egen företagarna som behöver beställa material till sina 

företag gör det genom att skicka mejl runt om i världen, det blir också svårt. 

Har man fiberkabel så kan man även köra Tv:n genom den.  
 

Vi måste blicka framåt. Det är år 2014 och vi ska inte tillbaka till 90-talet 

igen, utan hänga med i den nya teknologin.  
 

Även om det skulle kosta en slant att ansluta sig till fibernätet, så tänk på den 

dagen ni ska sälja huset, då kanske huset har sjunkit i pris, för att fiberkabel 

inte är framdragen. Vi ska göra vad vi kan för att kommunen ska betala så 

mycket som möjligt.    

                                   Forts. nästa sida                                                    

Bernt Gustafsson 
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Tack Jonny och Helén  
för den trevliga festen när Jonny fyllde 50 år. 

/Troja-gänget 

Dans i Södra Ljunga! 
När? Den 1e Februari 
Var? Södra Ljunga Bygdegård 
Pris? 160 kr 
Åldersgräns? Dansen är öppen 
för alla 
Mat? Kent i Södra Ljunga kommer servera mat, till exempel 
hamburgare med bröd 
Band? Dansbandet Date, kända från dansbandskampen 
 

Missa inte: 
Vid intresse att åka buss till och från dansen ring Fredrik 
Björnqvist, Omnicab, och anmäl dig så snart som möjligt. 
Numret är 070-56949333  
 

Förköpsbiljetter finns i Affären i Tannåker! 
 

UF företaget Zvängloss UF arrangerar denna 
dans. Hälften av vinsten kommer gå till 
välgörenhetsorganisationen ”Min Stora Dag”  
 

Hjärtligt Välkomna! 
Emil Mörk, Fanny Johansson, Alma Johnsson 
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Tannåkers Hembygdsförening 

önskar 
 

Gott Nytt År 
 

 Vi startar år 2014 med styrelsemöte i församlingshemmet den 27 

februari kl. 19:00. 

 Årsmötet blir den 16 mars då vi ordnar visning av en del av Göte 

Janssons foton från bygden. 

 Under året jobbar torpcirkeln med dokumentationen av torpen i 

Kvarkhult, Flahult och Roen. Vi hoppas också komma igång med en 

ny cirkel för att kunna kartlägga torpen i andra delar av socknen. 

 En dokumentation av föremålen i hembygdsstugan är påbörjad. 

Märkning av dessa kommer att ske under året. 

 Det är vår tur att ordna bål vid Valborg och vi firar som vanligt 

midsommar med stång och dans.  
 

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter! 

/styrelsen genom ordf. 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 

3 februari kl. 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe  
 

Styrelsemöte 

Kretsens styrelse och valberedningens ordförande kallas till möte  

3 februari kl. 16.30 i Tannåkers församlingshem.  

Ärende: Årsmötesförberedelser 
 

Kretsens årsmöte 

Alla medlemmar i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, välkomna till årsmöte 

den 3 mars kl. 18 i Bolmsö församlingshem. 

Vi bjuder på förtäringen! 
 

Varmt välkomna till våra samlingar! 
 

Styrelsen / ordföranden 
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Ni får gärna höra av er med åsikter och tankar, men vi måste handla fort och 

göra en gemensam sak av det hela och det gäller alla runt om dvs. Tannåker, 

Skällandsö, Flahult och Bolmsö med flera.  
 

Är det några som är intresserade av att hjälpa till att arbeta med denna 

viktiga fråga så vore jag mycket tacksam. Kommunen får inte slå sig 

för bröstet och säga vad bra vi är, för det är de inte förrän 100 % av 

kommuninvånarna har möjlighet att få fiberkabel. Hänger vi inte på nu 

så blir det väldigt svårt att få fram fiberkabel vid senare tillfälle. 

 

Många fiberhälsningar från ordf. i Tannåkers sockenråd            

Bernt Gustafsson 

Lördag 1/2 SKIDSKYTTE kl. 09.30 Bolmsö Skjutbana 

Tisdag  4/2  Luftgevär träning kl. 
18.00  

Bolmsö skola  
Kent + Sven 

Tor-Lör  
 

6-8/2    LÖVÅSEN CUP  
(Anmälan senast 31 jan)  

Växjö 

Tisdag  11/2  Luftgevär träning kl. 
18.00  

Bolmsö skola  
Olle + Björn 

Tisdag  18/2  Luftgevär träning kl. 
18.00  

Bolmsö skola  
Stefan + Catrine 

Tisdag  25/2  Luftgevär träning kl. 
18.00  

Bolmsö skola   
Kent + Björn 

Fre-Lör  28/2-1/3  ÄLMHULTSTRÄFFEN 
(Anmälan senast 23 feb) 

Älmhult 

Välkomna hälsar Bolmsö Skytteförening 

Se även www.bolmso.se/skytte  

SKYTTE BOLMSÖ SKF februari 2014
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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 

Välkomna att se filmer från förr 
 

Bolmsö Hembygdsförening har under förra året lagt över föreningens 

filmer och ljudband till digitalt media. Som en aktivitet under vårt 70 

års jubileums år inbjuder vi till visning av filmer i Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken. 
 

Torsdag 27 februari, kl 19.00 

Torsdag 27 mars, kl 19.00 
 

Vi beräknar tiden till kl 19.00 – 21.00 och under den tiden blir det 

också fika servering. 
 

Det är ännu ej klart vilka filmer som visas respektive gång, men vi har 

bl.a. Bolmenrapsodi av Ove Norman och många filmer av Sune 

Grahnqvist samt Håkan Wiktorsson att visa. 
 

Så välkomna alla intresserade, dessa visningar riktar sig till alla, inte 

bara medlemmar i föreningen. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

Ljungbergmuseet kommer till Bolmsö 
 

Söndag den 9 mars kommer Ljungbergmuseet till Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken med en utställning. Öppet kl 12-16, Fikaförsäljning 
 

Mer info i nästa Sockenblad. 
 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Årsmöte 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

 

Vi inbjuder till årsmöte torsdagen den 6 mars i Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken. 

 

Har ni förslag till valberedningen kontakta 

Håkan Wiktorsson tel 0372-910 24, Annika Ström tel 911 42 eller 

Karl-Gustaf Bolmblad tel 910 11 

 

Styrelsen 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
Söndagen den 2 mars kl 14:00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 

 

Har ni förslag till valberedningen kontakta Gunvor Andersson, Donald 

Carlsson eller Anders Jannesson 

 

Styrelsen / Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Dramakurs 
 

Alla som tycker det är kul                               

med teater är välkomna på  

dramakurs. Man kan vara med 

på kursen utan att binda upp  

sig för teaterprojektet. Föreställningen handlar om spännande 

saker som händer i våra skogar... premiär till hösten. 

Vi träffas i Sjöviken kl 15:15 – 17:15 varje söndag. I mars 

börjar repetitionerna. Ta med frukt och dricka till pausen. 

Kursavgift är 250:- för medlemmar som fyllt 20 år och 100:- 

för dem under 20. Deltagare från kursen i höstas betalar inget. 

 

Boka replokalen i Sjöviken 
Alla som övar i replokalen ska skriva upp i almanackan för att 

vi ska redovisa deltagare och övningstimmar. Genom att skriva 

upp sig i förväg blir det också en bokning, vilket kan behövas 

eftersom det blivit krock några gånger. 

 

Koordinatörer för Bolmendagen sökes 
För att få till en bra blandning av kultur och verksamhet vid 

affären på Bolmendagen föreslås kulturföreningen koordinera 

tillsammans med affären. Vi letar nu efter sugna personer. Hör 

av dig eller bara dyk upp på ett möte. 

 

Välkomna alla medlemmar! 
Vi har öppna styrelsemöten på torsdagar kl 18 i affären;  

13 februari & 13 mars. Vi ses! 

Anette Jonsson, Anton Johansson,  

Hanna Bolmdahl, Irene Olofsson,  

Marion Koomen, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson 
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2014 – Det stora Bygdegårdslyftet! 
 

Nu startar insamlingen ”Det stora Bygdegårdslyftet”! 

 

En ny ansökan till Boverket är inlämnad i december. Styrelsen har 

arbetat vidare med förra årets ansökan för att göra den ännu bättre och 

har tänkt till ännu mer. 

 

En stor förändring är att vi till Boverket enbart ansöker om tillbyggnad 

för kök och disk samt arkivutrymmet. I ansökan ingår också arbete 

med att göra om uppvärmningen till förnybar energi samt genomgång 

av befintliga lokaler. 

Ljungby kommunstyrelse har beviljat kommunens bidrag så nu gäller 

det att Boverket gör detsamma i maj. 

 

Senare kommer vi till Allmänna Arvsfonden ansöka omfattande 

utbyggnad söderut med skyttehall och Kultur satsning. 

 

Bolmsö Bygdegård är bra idag och efter utbyggnaden blir det ännu mer 

möjligheter i lokalen då vi kommer att ha flera verksamheter som 

kompletterar varandra och ger möjligheter till nya spännande möten 

 

Det kommer att behöva mycket ideella insatser och sponsring med 

både pengar och material. Samt mycket gemenskap, glädje och 

engagemang när vi tillsammans skapar en ännu bättre samlingslokal i 

bygden. 

 

Bankgiro: 893-5157 ” Det stora Bygdegårdslyftet” 

bygdegarden@bolmso.se 

 

 

Styrelsen 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Hus hyresledigt 
 

Äldre 2-planshus med naturskönt läge i 
Jonsboda blir ledigt under våren 
 

Arvid Nilsson tel. 0370-45025 
Jan Nilsson tel. 070-9997855 

fredag 31 jan.  Skytte: Sista anmälningsdag för Lövåsen Cup i Växjö 

lördag 1 09:30  Skidskytte Bolmsö skjutbana 

    Dans i Södra Ljunga Bygdegård 

söndag 2 16:00  Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

  18:00  Mässa i Bolmsö kyrka 

  19.00  Grabbgympa  

måndag 3 16:30  Rödakorskretsens styrelse + valberedningsordf. i Tann- 
 åkers församlingshem 

  18:00  Månadsmöte med Röda Korset i Tannåkers 
församlingshem 

  19:30 
 Zumba / Aerobics 

tisdag 4 14:00  Daglediga i Tannåkers församlingshem 

  18:00  Luftgevär träning, Bolmsö skola 

onsdag 5 19:30  Pilates 

torsdag 6 18:30  Scouterna i Jonsboda startar 

    Lövåsen Cup, Växjö 

fredag 7   Lövåsen Cup, Växjö 

lördag 8   Lövåsen Cup, Växjö 

söndag 9 11:00  Pingstkyrkan, Ekumenisk gudstjänst med Sv. kyrkan 

  15:00  Tannåkers sockenråd: öppet styrelsemöte om fiberkabel i  
 bygdegården Åsarna 

  19.00  Grabbgympa  

måndag 10 19:30  Zumba / Aerobics 

tisdag 11 18:00  Luftgevär träning, Bolmsö skola 

onsdag 12 19:30  Pilates 

lördag 15 12:00  Manusstopp för sockenbladet 

Programblad Bolmsö-Tannåker februari 2014 
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onsdag 19 februari  torsdag 13 februari  

Tannåker/affär  15.10-15.25  Färle  14.40-14.55  

Skällandsö  15.45-16.00  Granholmsvägen  15.00-15.30  

Flahult  16.40-17.00  Håringe  15.45-16.00  

torsdag 27 februari   Bolmsö kyrkby  16.35-16.50  

Hölminge  14.35-14.50  Perstorp  16.55-17.10  

Stapeled  15.30-15.45  Österås  17.15-17.30  

Skogshäll  15.50-16.05    

Till Bolmsö skola tisdag den 11 och den 25 februari kl. 10.15-11.20 

Bokbussen kommer 

Programblad Bolmsö-Tannåker februari 2014 

söndag 16 09:30  Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

  18:00  Jonsboda Missionshus, gudstjänst 

  19.00  Grabbgympa  

måndag 17 19:30  Zumba / Aerobics 

tisdag 18 18:00 
 Luftgevär träning, Bolmsö skola 

onsdag 19 19:30  Pilates 

söndag 23 09:30  Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

  18:00  Pingstkyrkan, gemensamt med Jonsboda 
missionsförsamling 

  19.00  Grabbgympa  

    Skytte: Sista anmälningsdag för Älmhultsträffen 

måndag 24 19:30  Zumba / Aerobics 

tisdag 25 18:00  Luftgevär träning, Bolmsö skola 

onsdag 26 19:30  Pilates 

torsdag 27 19:00  Tannåkers Hembygdsförening har styrelsemöte i 
församlingshemmet 

  19:00  Bolmsö hembygdsförening visar film i bygdegården 

fredag 28   Skytte: Älmhultsträffen 

lördag 1 mars  Skytte: Älmhultsträffen 


