
 

  

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 332 JANUARI 2016 

 

 

 

 

 
Hej alla sockenbladsläsare. 

 

 

När jag nu sitter här och skriver denna förstasida, tittar jag ut  

genom fönstret och begrundar att vinterns första månad fortsätter 

lika illa som november, med sin gråa himmel. 

Vi får verkligen hoppas att det kan bli lite vit vinterkänsla snart. 

 

Hoppas Julen varit bra med mycket umgänge med familj och 

vänner, och att alla är nöjda med sina presenter och allt anna  

roligt som hänt i Julhelgen. 

 

Jag vet inte i skrivande stund om Nyårsafton varit bra, det beror 

på om sockenbladet kommit ut i brevlådorna innan eller efter  

årsskiftet. 

 

Men jag få garderar mig med att skriva Gott Nytt år alla läsare 

eller att jag hoppas att Nyår varit bra med allt som hör därtill. 

 

2016 har nya utmaningar att bjuda på, förmodligen även tråkiga 

ting men mest goda och roliga händelser som vi kan glädja oss åt. 

 

 

Ett gott nytt 2016 önskar jag alla! 

 

                                                                                                                                          

Fredrik i Kyrkbyn 

 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson, Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0372-941 41  

Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se 

Sekreterare 
0372-941 31 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372-941 56 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ledamot 
0372-911 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

Ledamot 
0372-911 22 

Mattias Bjurka 
bjurka-mattias@hotmail.com 

Ledamot 
0709 55 73 98 

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

Ledamot 
0372-911 82, 0733 56 54 11 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 

Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
sara.karlsson@ljungby.nu 

 
0703 44 61 05  

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

Vi tar tacksamt emot gästskribenter. Har ni recept, krönikor, dikter 
eller annat ni vill delge oss andra så hjärtligt välkomna att skriva till: 
manus@bolmso.se  
 

Telefonkatalogen  

finns nu, beställ till: telefonkatalog@bolmso.se i digital version Vill du 
ha den i pappersversion så lägg 20 kr i ett kuvert med namn och 
lämna det i Bolmsö Sockenråds brevlåda i Bollsta. 
 
Gott slut och ett riktigt gott nytt år önskar Bolmsö Sockenråd 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2016 

tis 12/1 18.00 Luftgevär träning Johan + Carolin 

lö 16/1  Skyttiaden distriktsfinal Endast: Filippa, 
Gustav o Erik 

tis 19/1 18.00 Luftgevär träning Olle + Sven 

tis 26/1 18.00 Luftgevär träning Stefan + Johan 

Tis 2/2 18.00 Årsmöte (inget skytte)  Bolmsö skola 

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening 

Se även www.bolmso.se/skytte 

Frustrerande 
Tekniken vill inte alltid som vi vill, helt plötsligt vill inte datorprogrammen 
samarbeta. 
 

I decemberbladets pappersversion var två sidor blanka, vilket jag beklagar. 

Bladet hade jag gjort som vanligt och utskrifter fungerade hos mig, men när 

filen kom till tryckeriet blev sidorna blanka.  
 

Ibland brukar man ju säga att fel beror på ”skit” bakom tangentbordet, men i 
detta fall kan vi skylla på tekniken, vilket alltid är skönt.  
 

Med hjälp av Jonas på Kulturfabriken har problemet ringats in och vi tror att 

vi vet vad som ställde till det för oss, men inte varför. Ett enda litet objekt på 

sida 15 suddade bort två sidor. 
 

Nu har jag bytt ut ett av de program jag använder och hoppas att det ska  

fungera i fortsättningen. 
 

 

En ursäkt till  
alla läsare, men framför allt till 

Bolmsö Fiber och Bolmenbygdens kulturförening  

som drabbades av detta missöde. 

    

       /redaktören 
Kulturfabriken samt sockenråden i Bolmsö och Tannåker  



 

 

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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Aktiviteter  

för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

 
Månadsmöte 

1 februari kl. 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe. 

Vi ser gärna nya deltagare på våra månadsmöten. 
 

Rapport från rödakorsauktionen den 21 nov. 

15.730 kr. blev det fantastiska resultatet. 

Vi säger ett särskilt tack till några företag som sponsrat oss med gåvor:  
Affären i Tannåker, Bolmsö Loppis, Eklunds Metall, Ingrid Munro, Jonny 

Bengtsson, Rulles Foto och Thages Livs. Tack även till Aina och Una för de 

vackra tavlorna. 
Men vad vore allt detta om inte ni privatpersoner hjälper till med det praktis-

ka, skänker gåvor och framför allt handlar. Ett stort tack även till Bruno som 

så skickligt trissar upp priserna och Anna och Carolina som sjöng så vackert. 
 

Rapport från Julmarknaden den 5 dec. 
3.250 kr sålde vi lotter och bröd för. Tack alla ni som skänkte lottvinster och 

bröd. Tack till er som jobbade med försäljningen denna dag. 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
 

 

 

5 

Sön 10 kl 19.00 Mixgympa med Monica som ledare 

Mån 11 kl 19.30 Zumba-Aerobics med Kristina som ledare                                       

Ons 13 kl 19.30 Pilates  med Monica som ledare 

Gympa-Start 
 

Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening! 

Välkomna till våra tre olika gympapass i Bolmsö skolans gymnastiksal. 

Hoppas att Du kan hitta ett eller flera pass att trivas med. 
 

Terminsstart i januari: 

Medlemsavgift:  

Vuxen 300 kr/termin 

Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin 

Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis. 
 

Vi ses till våren 

Tannåker-Bolmsö gymnastikförening                                                                                                           
 

Kristina  Tel: 0372-910 18.  070-5202 913. 

Monica   Tel: 0372-941 95.  073-0495 418. 

/Monica 

Gott Nytt År 
Jag vill önska alla gym-

nastikdeltagare ett  

riktigt GOTT NYTT ÅR 

och tack för den gångna 

terminen. 

Ha nu en riktigt fin jul-

ledighet så ses vi med 

nya krafter i januari. 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Fiber i Tannåker. 
 

Hej på er Tannåkersbor, nu kommer här lite information om  
fiber. 
 

Vi har ansökt hos länsstyrelsen om bidrag, men det kommer att förde-
las på pengarna till alla som ansökt om pengar till fiberkabel. Det kom-
mer att fördelas i februari månad och då får vi se om vi kommer med 
och får bidrag.  
 

Vi har också lämnat över det till Ljungby Energi som skall arbeta med 
det åt oss. Vi har tittat på det och kommit fram till att det är mycket 
jobb med att få ner fiberkabeln i jorden. Vi har varit fyra personer som 
jobbat med det. Skall vi jobba med det själva så måste det till en fiber-
förening, som får arbeta oavbrutet med detta. Själv undertecknad tyck-
er det blir för mycket och särskilt när man har ett jobb som kräver mer 
än 100 % med all övertid som man måste jobba. Man har även en fa-
milj och ta hand om. Men givetvis måste vi jobba en hel del med det 
ändå och hjälpa Ljungby Energi.  
 

Vi får nog gå ut till Tannåkersborna och fråga om de vill hjälpa till när 
det behövs.  
 

Nu har ni fått lite information om hur det ligger till med fiberkabel. Är 
det någon fundering så går det bra att höra av sig till undertecknad. 

 
Mvh Bernt Gustafsson  

Onsdag 20/1 Torsdag  14/1 

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  28/1 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    

Bolmsö skola tisdag 19/1 kl. 10.15-11.20 
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Det blev en tom sida för Bolmsö Fibers del i senaste numret, det är sådant 
som kan hända med den moderna tekniken. Det är många som inte fått arti-
keln och därför gör vi ett sammandrag för november och december. Novem-
berutgåvan finns att läsa bl.a. på vår hemsida. 

Bolmsö Fiber fick som ”julklapp” ett efterlängtat besked om att regelverket 
för EU-stöd från Jordbruksverket och Länsstyrelsen nu är godkänt. Det har 
tillkommit en del mindre ändringar och vi skall nu komplettera vår inlämna-
de ansökan. Länsstyrelsen kan från och med december ta beslut och dela ut 
stöd. De har ”tidigast februari” som mål, men det bedömer vi som optimis-
tiskt. 

För vår del pågår tecknande av markavtal med de fastighetsägare där fibern 
grävs över deras fastighet eller tomt. Handlingarna beträffande tillstånd för 
grävning på mark och områden som är fornminnes- och kulturskyddade är 
inskickade till Länsstyrelsen och vi väntar nu på vidare besked och ett sam-
råd. Från Ljungby kommun väntar vi på svar angående markupplåtelse för 
grävning och om kommunen kall ha fiberanslutning till tomter och anlägg-
ningar i kyrkbyn.  

Förfrågningsunderlagen för de kommande upphandlingarna av grävning 
respektive fibermaterial och fiberblåsning planerar vi att lägga ut för känne-
dom i januari.  

Bolmsö Fiber tillönskar alla ett  

Gott Nytt År 
med förhoppning om ett bra och givande samarbete och att Bolmsö har ett 
fungerande fibernät senhösten 2016! 

Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening   

Läs mer på bolmsofiber.se   

 



 

 

Programblad januari 2016  

 

 

 

 

 

 
Du som är intresserad av vårt vatten kan ladda hem Nyhetsbrev nummer 2 
från Lagans Vattenråds webbplats:  

http://www.vattenorganisationer.se/lagansvr/  
 

Ur innehållet: 
  

 Bara vanligt vatten—Hur mår Storån? 
 Hotade arter i Lagan 

 Rapport från Bolmengruppen 

 En Samlad Åtgärdsplan för Vatten 

 Översvämningsrisker i Värnamo 

tisdag 29 18.30 Filmkväll för ungdomar i Sjöviken 

fredag 1 14.00 Högmässa, Bolmsö kyrka 

söndag 3 16.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

onsdag 6 14.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  16.00 Familjegudstjänst med julfest, Bolmsö kyrka  

söndag 10 11.00 Högmässa, Bolmsö kyrka 

  18.00 Jonsboda missionshus, gudstjänst 

  19.00 Mixgympa 

måndag 11 19.30 Zumba-Aerobics 

tisdag 12 18.00 Skytte, luftgevär, träning 

onsdag 13 14.00 Bygdens fotvård vid affären  

  18.00 Bolmenbygdens kulturförening i affären 

  19.30 Pilates 

fredag 15 12.00 Manusstopp för februari månads sockenblad 

lördag 16  Skytte, Skyttiaden distriktsfinal, Filippa, Gustav o Erik 
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Programblad januari 2016  

Fritidsgården  
öppnar portarna den 29/1 kl. 18-21 

Alla ni ungdomar mellan 6-14 år är välkomna. 

Vi fortsätter att hålla öppet sista fredagen i månaden. 

Ta med medlemskorten!  

Och ni som inte har, det går att lösa på kvällen. 

Kostnaden är 50:- / år 

Välkomna! 

Tannåkers Bygdegårdsförening 

söndag 17 09.30 Högmässa, Tannåkers kyrka 

   Årsmöte i Pingstkyrkan 

  19.00 Mixgympa 

måndag 18 19.30 Zumba-Aerobics 

tisdag 19 18.00 Skytte, luftgevär, träning 

onsdag 20 19.30 Pilates 

torsdag 21 15.00 Symöte, Ing-Britt Johansson 

söndag 24 11.00 Högmässa, Bolmsö kyrka 

  19.00 Mixgympa 

måndag 25 19.30 Zumba-Aerobics 

tisdag 26 18.00 Skytte, luftgevär, träning 

onsdag 27 19.30 Pilates 

   Föreläsning om Geterön 

fredag 29 18.00 Fritidsgården på Åsarna slår upp portarna 

söndag 31 16.00 Sånggudstjänst, Bolmsö kyrka 

  18.00 Högmässa, Tannåkers kyrka 

  19.00 Mixgympa 

måndag 1/2 18.00 Månadsmöte i Röda Korset, Bolmsö församlingshem 

  19.30 Zumba-Aerobics 

tisdag 2/2 18.00 Årsmöte med skytteföreningen (inget skytte) 
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Kommande  
Vi har planer på korta dramakurser för att inte tappa teaterstinget. Mer 

info kommer i sockenbladen.  

Den 6/2 är det stor föreningsmässa i Ljungby Arena där vi kommer att 

dela monter med många föreningar i Tannåker- och Bolmsötrakten, 

hoppas vi. 
 

Öppna styrelsemöten 
Vi har hoppat över möten i julstöket och välkomnar alla intresserade 

till träff i affären onsdagen den 13 januari kl 18:00. Vi bjuder på fika!  

 

 

 
Vi ses! 
Anette Jonsson, Anton  

Johansson, Irene Olofsson,  

Mats Ingemarsson, Marion  

Koomen, Pernilla Bolin,  

Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson  

Medlemsavgift 2016: 100:- för vuxna och  

50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868 

Med fina teaterupplevelser i minnet 

Pausade vi lite och tog till nödrimmet 

Annonsen för december försvann utan ett spår 

Så nu önskar vi God Fortsättning och Gott Nytt År 

Nya idéer upptåg och kanske safari 

Vi träffas väl i affären den 13 januari? 

 

 

 

 
 
 

Vid affären i Tannåker 
finns jag 1:a onsdagen i månaden som är helgfri  

mellan 14.00—18.00 
 

13/1, 3/2, 2/3, 4/4 o.s.v. 
 

Andra ställen jag besöker är bl.a. Vittaryd Dannäs och Gavlö 
Jag gör även hembesök 

Pris 470 kr, 500 kr vid hembesök 
 

Ring för att få hjälp med dina besvär  
eller bara för en stunds ompyssling! 

 

Välkommen 
 

Gudrun Johansson 
bygdensfotvard.se 

070 31 34 702 

Bygdens Fotvård 

070 31 34 702 

Bygdens Fotvård 
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BOLMSÖ HUNDPENSIONAT 

önskar 
 

GOTT NYTT ÅR  

2016 
till alla sina fyrbenta gäster! 
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Bolmsö Bygdegård 
 

Ett nytt härligt Bygdegårdsår 

ser vi fram emot 
 

Nu under januari hoppas vi kunna få tillstånd att använda nya köket. 
 

I februari planerar vi att börja normala uthyrningar igen 
 

Årsmöte blir söndagen den 6 mars kl 14 
 

Bilder från bygget finns på vår hemsida www.bygdegardarna.se/bolmso 
 

Tack till familjen Palm för minnesgåvor till Bolmsö Bygdegårdsföre-

ning 
 

Tack för de pengar som skänkts till bygdegårdsföreningen. För ekono-

miskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora bygde-

gårdslyftet”. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

bygdegarden@bolmso.se 

Bolmsö Hembygdsförening  

önskar ett 

 Gott Nytt År 
 

 

Under 2016 fyller Sveriges Hembygdsförbund 100 

år något som kommer att uppmärksammas under året. 
 

Vet du något om Bondetåget 1914 ? 
1914, den 6/2 var det ett stort Bondetåg i Stockholm, är det någon som 

vet om någon ortsbo var med eller om det finns några anteckningar 

från detta?  

En forskare har hört av sig och vill komma i kontakt med personer som 

vet mer. Kontalta Solveig Carlsson, 0372-91000 om du kan bidraga 

med information. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zR6y8UuPVOLo.kkD5ZXjBcDDo 

Föreläsning: 27/1 
Studiecirkeln: 10/2—2/3—16/3—6/4—20/4 
Utgrävningar: 9-20 maj 

NU HAR 

DU 
MÖJLIGHET ATT PROVA PÅ ATT VARA 

ARKEOLOG! 

Arkeologisk grävning på Geterön  
i södra Bolmen våren 2016. 

Föreläsningar, cirkelträffar 

och arkeologiska utgrävningar 

Projektet är öppet för allmänheten. 
Man kan delta så mycket eller lite man vill.  
Några kanske nöjer sig med föreläsningarna och andra kanske vill  
delta mer. 
Om man vill delta i grävningarna bör man delta i hela studiecirkeln. 
Man ska anmäla sig till studiecirkeln så snart som möjligt och senast 
den 8 februari.  
Till föreläsningarna behöver man inte anmäla sig.  

De är kostnadsfria liksom studiecirkeln i sin helhet. 

Anmälan till Per Andrén, Kronobergs arkeologiska förening 

telefon: 070-2625939, e-post: pc.andren@gmail.com 

Frågor: Åsa Alering, Kulturparken Småland 

telefon: 0470-704258, e-post: asa.alering@kulturparkensmaland.se 

Information: www.kulturparkensmaland.se (arkeologi) 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus januari 2016 

sön 10 18.00 Gudstjänst Linda Andersson 
sång Anders och Maria Ericsson, nattvard 

sön 31 16.00 Sånggudstjänst med Lars Mörlid och Peter Sandwall i 
Bolmsö kyrka 

Alla        - ligt välkomna på Gudstjänsterna 

Tannåkers Pingstkyrka januari 2016 

sön 17 16.00 Församlingens årsmöte 

sön 31 16.00 Konsert med Lars Mörlid och Peter Sandwall  
i Bolmsö kyrka 

Varmt välkomna till samlingarna! 

 S Å N G - 
G U D S T J Ä N S T 

Bolmsö kyrka 
 

Söndag 31 januari kl. 16.00 
Sångarparet 

Peter Sandwall och Lars Mörlid 
 
 
 

Kända från TV-programmet  
”Minnes du sången” 
Kollekt till flyktinghjälpen i Libanon 

 

VÄLKOMNA! 
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Kyrkligt program januari 2016 

1 14.00 Högmässa ,Bolmsö kyrka, J Eklund 

3 16.00 Gudstjänst, Tannåker , S-Å Fyhrlund 

6 14.00 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

6 16.00 Familjegudstjänst, Bolmsö, R Bolmblad 

10 11.00 Högmässa, Bolmsö, J Eklund 

17 9.30 Högmässa, Tannåker, J Eklund 

21 15.00 Symöte, Ing-Britt Johansson , Håringe 

24 11.00 Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

31 16.00 Sånggudstjänst, Bolmsö,  S-Å Fyhrlund 
Peter Sandvall och Lars Mörlid 

31 18.00 Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Kyrkans julfest 

i 
Bolmsö kyrka  

Trettondedag jul 6 januari kl. 16.00 
 

Familjegudstjänst med ungdomar från 
Jonsboda missionsförsamling 

Julfest i församlingshemmet med 
lekar för stora och små. 

VÄLKOMNA 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP  
15 november 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 nr 332. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 

 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

 

Bolmsö Sockenråd 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

