
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 367 JANUARI 2019 

 

 

 

Minns du ljuden från förr….. 
De fanns där så självklart omkring oss. 
Vardagliga ljud, spännande ljud, hemska ljud. 
 

 Gnisslande tavelkrita 
 Skrivmaskinsknatter med pling 
 Modem som kopplas upp: Det avslutande sprakandet och pipet som 

talade om att man äntligen var ute i den vida cyberrymden 
 Saab tvåtaktare: Det torra och liksom rena puttret av en gammal Saab 

framkallar en känsla av både rally och badutflykter 
 Kassettbands spolning: När bandspelaren fick upp farten hördes ett 

svagt vinande som avslutades med ett litet stopprassell, och det var 
dags att vända kassettbandet 

 Skivspelarknaster: Nålen mot vinylen just innan låten börjar. Lite rasp 
här och där under låtens gång  Uppehållet mellan låtarna skapade för-
väntning 

 Cykeldynamo: Att cykla i mörker blev ett rent nöje med det hemtrevli-
ga surret från denna fiffiga uppfinning. 

 Telefonens fingerskiva: Ett telefonnummer med många nior tog lite tid 
men snart ringde det på hos mottagaren som oftast svarade med sitt 
telefonnummer. 

 Filmprojektor: denna rytmiskt  rasslande maskin skapade stämning i 
både skolsalar och på biografen. Film på riktigt liksom. 

 Instamatikkameran: det klickande ljudet som tagit så många fina se-
mesterbilder och blixtens surrande när nästa blixt drogs fram. 

 Mattpiskets klassiska ljud en fin vårdag ute i trädgården. 
 Amalgamknak: När tandläkaren äntligen borrat färdigt var det dags att 

fylla hålet. Knirrandet och knakandet var ren avkoppling. 
Ja, tiden går fort och snart har ännu ett år passerat.  
Stanna upp och ta väl vara på nuet. 
 

Ett riktigt Gott Nytt År önskar 
Monica Johansson och Bolmsö sockenråd 



 

 

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 
070 559 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

sekreterare 
0372-911 82, 073 356 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  

070 856 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                         070 344 61 05  

 AKTUELLT: 
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Information om GDPR  
 
I maj 2018 började en ny personuppgiftslag GDPR att gälla.  
 
Det är viktigt för alla, som hanterar och publicerar uppgifter 
om personer, att känna till vad GDPR innebär. Några av de 
viktigaste delarna är: 
 
 personen måste samtycka till registerhållning/ publicering, 

det är lämpligt att ha detta skriftligt dokumenterat. 
 
 personkänslig information som kan skada personen ex.  

politisk åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd etc. ska han-
teras med försiktighet och på ett säkert sätt. 

 
 personen som förekommer i register/dokument har rätt 

begära att de uppgifter som rör denne tas bort permanent. 
 
Sockenråden är tacksamma för alla de inlägg och annonser 
som skickas in till sockenbladen, utan dessa texter skulle det 
inte bli några intressanta sockenblad.  
När ni skickar in texter ber vi er att tänka på ovan nämnda 
och att man uttrycker sig på ett respektfullt och trevligt sätt. 
 
Styrelserna för Bolmsö och Tannåkers sockenråd 



 

 

4 

Föreningsmässa i Ljungby Arena 
 

Den 27 april 2019 är det dags igen för föreningsmässa. Detta är andra 
gången som Ljungby kommun arrangerar mässan och den är till för 
alla de aktiva föreningar som finns i Ljungby kommun. 
 

Anmälan senast den 31 januari 2019: 
Om ni vill delta i föreningsmässan 2019 anmäl er på denna länk: 
www.ljungby.se/anmalan 
Glöm inte att anmäla er till mässan så fort som möjligt för att säkra 
platsen! 
 

OBS! Anmäl er också till anders.olsson@bolmso.se så att socken-

råden i Tannåker och Bolmsö kan koordinera deltagandet och ordna 
om några föreningar önskar dela monter. Vi kan t ex ha en stor mon-
ter att dela 
 

Följande datum är viktiga att ha koll på:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sockenråden i Tannåker och Bolmsö 
gm Anders Olsson 
12 dec. 
2018 
 

 31/1 Deadline för anmälan samt önskemål 
av  föreningarna (både till kommunen och 
till Anders O) 

 10/2 Koordinering av föreningar i Tannåker 
och Bolmsö klart 

 28/2 Fastställt program från kommunen 
 27/4 Föreningsmässa kl. 10-16. Utställare 

får komma in från kl.  8.00 och monter-
platsen plockas ner mellan 16.00 och 18.00. 
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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 

Varför inte börja året med 

 en god sallad  
som håller sig tre veckor i kylskåpet! 

 

Strimla vitkål och hyvla morot (eller kör i råkostkvarnen).  

Tag ca ½ vitkålshuvud och 2–3stora morötter. 

 

Häll över en lag på: 1 l  kallt vatten, 3 msk ättika 12%, 2 msk olja, 3 

msk flytande honung (helst acacia), ½ tsk salt, ½ tsk grovmald svart-

peppar. Fyll på med lite vatten om lagen inte täcker grönsakerna.  

Lägg lock på skålen/byttan och ställ i kylen. 
 

Du kan fylla på med kål o morot under tre veckor, efter det gör du en 

ny laddning.  
 

Variera kryddningen med t.ex. paprika, kummin……. 

Smaklig spis! /Sara 

 

https://www.ljungby.se/sv/uppleva-och-gora/turism/foreningsmassa2019/anmalan/
mailto:anders.olsson@bolmso.se
mailto:hakan.wiktorsson@bolmso.se
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Så börjar vi nya året med att grunden till nybygget är klar och vi kan 

mer tydligt se hur de olika lokalerna växer fram. 
 

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. Vi har därför också startat en virkes-

insamling. Stort Tack till de som arbetar med bygget, ni är guld värda! 
 

Vi planerar också årsmötet 2019 och då vi senaste åren har haft lite 

mindre deltagare än tidigare har vi tänkt att göra på ett nytt sätt. Så nu 

inbjudes alla medlemmar till Årsmöte med Tarte flambée bakad i ved-

eldad ugn. 

Lördagen den 2 mars i Sjöviken, i nästa sockenblad kommer mer info. 

 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via  

Bg 893-5157  

Swish 123 281 71 53.  

Märkt gåvan med ”Det stora Bygdegårdslyftet” 

 

bygdegarden@bolmso.se 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Smålands nationaldag 7/3 
 

Fössta tossdan i mass ska vi fira med  

massipan-tåta i Sjöviken kl 17-19. 

Kaffe/te/saft & köpe-tåta: fötti (40) krone 

* Allsång & musik 

* SFI – Smaulänska Fö Inflöttade 

 

Alla hjättlitt välkomna! 

 

 

Notera i almanackan 

 Årsmöte fredag 5/4 

 Vårens träffar kl 19 i Sjöviken… 

må 14/1, ti 12/2, må 4/3, ti 2/4, ti 7/5, ti 4/6 

 

Välkomna!! 

/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Sandra & Solveig 

 

 

 

Medlemsavgift 2019  
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:- 

Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723 



 

 

 

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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mån 30/12 11.00 Mässa, Bolmsö kyrka 

tis 1 16.00 Mässa, Tannåkers kyrka 

lör 5 18.00 Missionshuset Mat o gemenskap 

sön 6 16.00 Familjegudstjänst, Bolmsö, julfest 

mån 7 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  18.30 Pingstkyrkan, bön 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 8 18.00 Luftgevär träning 
ons 9 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 11 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

sön 13 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  16.00 Pingstkyrkan, Anderås 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 14 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.00 Kulturföreningens träff i Sjöviken 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

Programblad januari 2019  

 

 

Programblad januari 2019  
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tis 15 12.00 Manusstopp för februaribladet 

  18.00 Luftgevär träning 

ons 16 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

tor 17 15.00 Symöte, Birgitta Gunnarsson 

fre 18 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

lör 19 
 

DISKOKULAN skytte i Alvesta,  
anmälan senast 15/1 

sön 20 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  10.00 Missionshuset, bön o lovsång 

  16.00 Pingstkyrkan, årsmöte 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 21 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  18.30 Pingstkyrkan, bön 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 22 18.00 Luftgevär träning 

ons 23 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

fre 25 17.30 Puls i Bolmsöskolan 

sön 27 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka 

  18.00 Missionshuset, gudstjänst 

  19.00 Mixgympa i Bolmsöskolan 

mån 28 18.00 Yoga i Bolmsöskolan 

  19.30 Cirkelträning i Bolmsöskolan 

tis 29 18.00 Årsmöte i skytteföreningen 

ons 30 19.30 Pilates i Bolmsöskolan 

tor 31  Sista dag för anmälan till Föreningsmässa i  
Ljungby 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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År 2019 är det 75 år sedan Bolmsö Hembygdsförening startade. 
 

Detta skall vi uppmärksamma lördagen den 9 mars då blir det  

Årsmöte och jubileumsmiddag i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 

Vi börjar kl 17 med Årsmöte och efter det blir det en tre rätters  

middag varvat med lite historik och återblickar. 
 

Notera detta i er kalender så återkommer vi med mer information i 

kommande Sockenblad. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

Styrelsen 

Stöd Bolmsö Tannåker 
Räddningsvärn. 

 
Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 2663 

 
Tack för ditt bidrag 
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Boken behandlar torp och backstugor under gårdarna 
Rykull, Färle och Klockaregård. Dessutom beskrivs hela 
Klockaregården samt kyrkans historia. Boken innehål-
ler många foton samt ritningar. 184 sidor.  
Du kan köpa boken genom cirkeldeltagarna  

 Vår tredje bok  
är klar!! 

140:- 

Inga-Lill Fredhage  0738 39 30 90 Göte Karlsson 0370-451 16 

Sara Karlsson 0703 44 61 05 Ingrid Rosenlind 0702 34 38 89 

Sabine Elmquist 0702 92 89 56 Bertil Elmqvist 0702 29 01 37 

Kjell Karlsson 0705 57 32 96 Erik Fredriksson 0706 68 35 25 

Ulla Roikier 0703 76 47 43 Birthe Graae  
Rasmussen  

0392-931 02 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2019 

ti 8 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Johan o Erik 

ti 15 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Stefan o Frida 

lö 19  DISKOKULAN anmälan senast 15/1 Alvesta 

ti 22 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Catrine o Max 

29 18.00 Årsmöte (inget skytte) Bolmsö skola 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  

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

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 

Tannåkers sockenråd har en 

postlåda i ”verandan” på affären. 

När vi öppnar den varje månad 

är den tom. 
 

Sockenråden har därför beslutat 

att ta bort den. Det verkar inte 

finnas behov att ha den kvar. 
 

Efter den 1 mars finns den inte 

längre. Allt manus skickas efter 

det till: manus@bolmso.se  

 

SO
CKE

NRÅ
DET

 

Manus till sockenbladet 

 

 

Ett riktigt Gott Nytt År  

 
Vill vi önska alla våra flitiga gymnastikdeltagare. 

 
Njut av lite ledighet i jul och nyår  

så ses vi nästa termin igen. 
 

Monica  Emelie  Agnes  Lillan 
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening  
 

 

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 

 

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  
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Tannåkers Pingstkyrka januari 

7 18.30 Bön 

13 16.00 Linus Anderås 

20 16.00 Årsmöte 

21 18.30 Bön 

Varmt välkommen till samlingarna. 

Gudstjänster i Jonsboda missionshus januari 

5 18.00 Mat och gemenskap = grötfest 

20 10.00 Bön och lovsång 

27 18.00 Gudstjänst med Mark Munro 
Sång: Jan Nilsson och Siv Gustafsson, nattvard 

Norra Bolmens Missionsförsamling  
Alla hjärtligt välkomna på gudstjänsterna 

Tannåkers Bygdegård  vill tacka 
 
Jan Söderquist på torpet 
 
för gåvan. 

Ett Gott nytt år  
önskar vi våra skyttar och medlemmar. 
Vi drar igång vårterminen tisdagen den 
8:e januari. 

Välkomna. 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari 

30/12 11.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

1 16.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

6 16.00 Familjegudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

Julfest i församlingshemmet 

13 09.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

17 15.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson, kyrkbyn, Bolmsö 

20 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

27 11.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhfmNhYXYAhVFP5oKHRrUCFIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_68546673_blank-template-for-sport-target-vector-shooting-competition-clean-target-with-num


 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 januari 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 367. 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

