
 

 

 

 

 
 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 378 JANUARI 2020 

Jag är lyckligt lottad! 

 

Mitt arbete tillåter mig att vara kreativ, jag får resa och träffar andra 

människor i både Sverige och andra länder i Europa. Jag har förmå-

nen att få delta i avancerade utvecklingsprojekt och nätverksträffar i 

olika branscher, överallt träffar jag människor som kan en massa 

och är kreativa vilket gör det oerhört lärorikt. Även på min fritid i 

mina engagemang i sockenrådet, Hela Sverige ska leva och i bygde-

gårdsföreningen träffar jag många människor som kan mycket, är 

kreativa, och som bidrar till lärandet. 
 

Jag är både mycket glad och stolt över att få vara ordförande i sock-

enrådet, vi har ett fantastiskt team och de allra bästa förutsättningar-

na till att bidra till bygdens utveckling. Även i detta team och i Tan-

nåkers sockenråd finns det en massa kunskap att bara "ta in". Även i 

mitt engagemang i bygdegårdens utveckling träffar jag andra kunni-

ga och engagerade människor, både i vår egen styrelse och i andra 

bygdegårdsföreningars styrelse såväl som människor som på ett el-

ler annat sätt hjälper till med arrangemang eller i utbyggnaden av 

Sjöviken. Jag har många goda vänner och alla de jag träffar på 

andra sätt, i andra föreningar och t ex vid 11-fikat på lördagarna, 

som också kan en massa olika saker. Oavsett var man är så, om man 

bara håller öron och ögon öppna, lär man sig en massa. 
 

Jag har en teori som jag kallar "kreativitetsteorin" (kreativitet= kun-

skap x miljö i kvadrat). Det är precis detta jag försöker beskriva om 

bygden, det finns mycket kunskap och alla vi som bor och lever här 

skapar denna fantastiska miljö - så släpp loss kreativiteten och gör 

något utvecklande. 

 

God Jul & Gott nytt kreativt år! 

önskar er Anders Olsson 



 

 

 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   

Monica Johansson, Backegården Sekreterare 
073 049 54 18 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

kassör 
0372 941 56 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

070 856 20 13 

Sara Andersson, Österås 
sara.andersson950@gmail.com 

070 589 11 47 

Stina Bolin, Prästgården 
stina.bolin@bolmso.se 

073 339 90 95 

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

Webbredaktör 
0372 941 31 

Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2 
manus@bolmso.se                          

Redaktör för bladet 
070 344 61 05 

Mailsupport: support@bolmso.se  

AKTUELLT: 
 

Vi har skrivit och skickat in kommentarer på översiktsplanen till 

Ljungby kommun. 

Nästa möte med Bolmsö sockenråd är den 30/1 2020 kl. 18.00  

i affären. 

27/2 2020 kl 18.00 i affären hålls gemensamt möte med Tannåker 

sockenråd. 

Alla våra möten är öppna möten. 

Välkomna! 

Gott Nytt År från Bolmsö sockenråd  
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Söndagen den 26 januari kl 16.00 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 
Otroligt duktiga Femtinge Teater kommer till Bolmsö med sin  

föreställning ”Drömmen om Folkparken”. Mycket musik och sång 

samt berättelser från Folkparkernas glansdagar under 1950-1970 talen 

 

Förköp görs hos Bolmsö Bygdegårdsförenings styrelse, eller  

bygdegaden@bolmso.se.  

 

Biljettpris 190 kronor inkl fika 

 

Kontakta; Solveig Carlsson, Bernt Andersson, Anders Johnsson, Jonny 

Palm, Tommy Björkman, Håkan Wiktorsson, Anders Olsson, Gunvor 

Andersson, Emelie Bjurka 

 

Samverkan mellan Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern 

Ljungby 

mailto:bygdegaden@bolmso.se
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Gott Nytt År 

Önskar Bolmsö Hembygdsförening 

 
Vårt jubileumsår när föreningen fyllt 75 år är till ända och nu ser vi 

fram emot 100 års firandet! 

 

Nytt År och nya möjligheter. 

Kom gärna med tips och tankar om vad ni vill att hembygdsföreningen 

skall göra/ordna under året. 

 

Vi skrev fel datum i förra Sockenbladet. 

Årsmötet 2020 planeras till tisdagen den 25 februari och då kommer 

Leif Norman och berättar om Ångbåtstrafik på Bolmen efter årsmötet. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Filmvisning av Uno Johanssons bilder 
 

Bolmsö Hembygdsförening har många bilder i sina samlingar från oli-

ka fotografer, en av dessa är Uno Johanssons, fd mjölnare i Tannåkers 

kvarn 

 

Torsdagen den 30 januari kl 18:30 kommer vi att visa en del av de dia-

bilder vi har fått som Uno Johansson fotograferat. 

 

Plats: Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

Det kommer att finnas fika till försäljning under kvällen 

 

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 

Handlar’n Bolmenbygden  

ÖPPETTIDER NYÅR 

30 dec 10-20  

31 dec, 1, 6 jan STÄNGT 

Gott Nytt År 

önskar Sara och Reidar 

Trafikrutan 
Då det kommit till vår kännedom att högerregeln ej hålls i korsningarna   
i Tannåker, Ljungby—Bolmsö –Skällandsö och  
i Bollstad, Bolmsö kyrkby—Tannåker—Bakarebo  
vill vi påminna er om de lagar/regler som finns: 
På alla vägar gäller högerregeln med undantag vid utfarter, mindre vä-
gar och skyltmarkeringar (huvudled) där väjningsplikt gäller. 
Följ dessa regler så slipper vi olyckor här på vägarna. 
 
Bolmsö och Tannåker sockenråd 



 

 

 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

3 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem 
Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe.  

Planering av årsmötet 2 mars. 
 

 

Årsmöte 2 mars kl 18 i Bolmsö församlingshem 

Sedvanliga årsmötespunkter (valen är förberedda) Vi bjuder på fika. 
 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 

6 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2020 

7 18.00 Luftgevär träning, Bolmsöskolan Stefan o Frida 

11  SKYTTIADEN Distriktsfinal I Gullabo 

14 18.00 Luftgevär träning, Bolmsöskolan Catrine o Max/Stina 

18  DISKOKULAN  I Alvesta 

21 18.00 Luftgevär träning, Bolmsöskolan Johan o Erik 

28 18.00 Luftgevär träning, Bolmsöskolan Stefan o Frida 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 trä-
ningar. 

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

 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 
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Stort tack  
till våra fantastiska ledare som ger oss möjlighet  

att flera gånget i veckan träna olika pass!  

Från Tannåker-Bolmsö  

gymnastikförenings styrelse och medlemmar  

Gymnastiktider VT 2020 
Vårterminen startar v 2 i Bolmsöskolans gymnastiksal  

Nya medlemmar får testa tre pass sedan kostar det 350 kr per termin för alla 
passen i veckan ungdomar t.o.m. gymnasiet 100kr per termin.  

Betalas in på bankgiro nr 5882-1018 i början av terminen. 

Måndag 6/1 19.30 Cirkelträning m Erik 

Onsdag 8/1 19.30  Pilates m Monica  

Torsdag 9/1 18.00 Puls m Emelie 

Fredag 10/1 17.30 Tabata m Lillan  

Söndag 12/1 19.00 Mix m Monica  

Vi önskar alla våra medlemmar 

Ett Gott Nytt År. 

Vi ses igen den 7:e januari. 

  

Bolmsö skytteförening 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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


 

 

Programblad januari 2020 

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.se  

070 563 32 94 
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2 to 18.30 Film och tacokväll för ungdomar i Sjöviken 

6 må 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

7 ti 18.00 Skytte i Bolmsöskolan, terminsstart 

8 on 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

9 to 18.00 Puls, Bolmsöskolan 

10 fr 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

  18.00 "Sanningen om Gudrun", filmvisning i affären 

11 lö  Skytte, Skyttiaden i Gullabo 

12 sö 15.00 Julgransplundring i Sjöviken 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

13 må 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

14 ti 18.00 Skytte i Bolmsöskolan  

15 on 12.00 Manusstopp för sockenbladet 

  19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

 

 

Programblad januari 2020 
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16 to 18.00 Puls, Bolmsöskolan 

17 fr 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

18 lö  Skytte, Diskokulan i Alvesta 

19 sö 19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

20 må 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

21 ti 18.00 Skytte i Bolmsöskolan  

22 on 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

23 to 18.00 Puls, Bolmsöskolan 

24 fr 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

26 sö 16.00 Teater, Drömmen om folkparken, Sjöviken 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

27 må 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

28 ti 18.00 Skytte i Bolmsöskolan  

29 on 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

30 to 18.00 Puls, Bolmsöskolan 

  18.30 Bildvisning i Sjöviken, Uno Johanssons bilder 

31 fr 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

http://www.eklundsmetall.se
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 Film- och tacokväll!  
Under jullovet, torsdagen den 2/1 kommer vi att anordna en  

film- och tacokväll för ungdomar.  
Vi träffas i Bolmsö bygdegård, Sjöviken, klockan 18:30 för att till-
sammans laga maten, och efter vi ätit tittar vi på filmen Willy och 

monsterplaneten.  
Vi beräknar att vi är klara ca. kl. 21:30  

Välkomna!  

Bolmsö Bygdegårdsförening  

Arrangemanget är gratis, men vi ser gärna fler medlemmar i Bygde-

gårdsföreningen. Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det 

ingen årsavgift. 
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Vi vill önska alla våra flitiga,  
spänstiga och muskulösa deltagare  
på våra gympapass en riktigt  
God Jul och ett Gott Nytt År  
 
Monica, Lillan och Erik 

God Jul & Gott Nytt Kulturår! 

 

Det är minsann 15 år sedan stormen Gudrun drog in och styr-

de om vårt landskap och våra liv. Ett år därefter spelade vi 

teatern ”Sanningen om Gudrun” i Sjöviken som är grunden 

till Bolmenbygdens kulturförening. Några filmade föreställ-

ningen och det blev till en sammanställd film som vi visar i 

affären fredagen 10 januari. Det börjar med mingel kl 18 där 

vi serverar en enkel kvällsmat och därefter startar vi filmen. 

Välkomna! 
 

Skriv upp i almanackan 

Lördagen den 25 april - Holländsk afton i Sjöviken!!! 
Teater 

Det tar lång tid att skriva på material som ska bli en teaterfö-

reställning. Vill du vara med?  

Hör av dig till Irene 070-6791113. 

Öppet möte 
…i affären tisdagen 11 februari kl 18.  

Vi bjuder på fika. Välkomna! 

/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, 

Rachelle, Sandra & Solveig 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst2.depositphotos.com%2F1354412%2F6574%2Fv%2F950%2Fdepositphotos_65749769-stock-illustration-heart-flexing-muscles-cartoon-character.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fse.depositphotos.com%2F65749769%2Fstock-ill
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Efter den franska och tyska aftonen är det dags för en holländsk afton! 
 

Tulpaner, träskor och väderkvarn. Vad vet ni mer om Nederländerna? 
 

Smaka av god mat och dryck, lyssna på holländsk musik. 
Samtidigt lekar och tävlingar med holländskt tema. 

(dryck alkoholfritt. Starkare dryck tar man med själv) 
 

När: 25 april 
Var: Sjöviken 

 

Då det krävs en del planering så tar vi gärna emot era intresseanmälningar. 
 

Tycker ni det låter kul så tala om det för oss—inte bindande 

SMS:  Rachelle Meijers 073 464 04 64 

 Richard Hessels 072 221 74 44 

epost hollandskafton@dutchmail.com 

HOLLÄNDSK AFTON 

Vi hoppas att vi kan bjuda på en jättetrevlig kväll  
med goda vänner och trevlig underhållning! 

 

Hoppas att ni vill vara med! 
Hälsningar Marion, Rachelle, Richard, Timo och Youri. 

 

 

Onsdag 16/1 Torsdag 10/1 

Skällandsö 15.05—15.20 Färle 14.00 - 14.15 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.20 - 14.35 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag 24/1 Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Österås 17.00—17.15 

  Tjust 17.50—18.05 

Bolmsöskolan 10.20-11.20:   
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Gott Nytt År 
Bolmsö Bygdegårdsförening önskar Gott Nytt År 

 

Förutom ”Drömmen om Folkparken” som spelas i Sjöviken den 26/1 

så ser vi fram emot att bygget skall bli klart. 
 

Det ser ut som vi skall klara ekonomin, kanske blir det ett mindre lån 

till det sista. Vi är otroligt glada och tacksamma för de stöd och bidrag 

som föreningen fått under året. När allt är klart så kommer vi att ha en 

invigningsaktivitet, mer om det i kommande Sockenblad. 
 

Året börjar annars med en barn- och ungdomsaktivitet den 2 januari, se 

separat annons. 
 

Årsmöte planeras till söndagen den 1 mars kl 14 i Sjöviken. 

Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg. 
 

Vill du bidra ekonomiskt så använd Bankgiro 893-5157 eller 

Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering. 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 



 

 

Tannåkers Pingstkyrka januari 2020 

12 16.00 Församlingens årsmöte 

21 18.30 Bön i kyrkan. Gäst: Tommy Dahlman 

26 18.00 Gemensam gudstjänst med Norra Bolmens missionsförsamling 
i Jonsboda. Mark Munro predikar 

Varmt välkommen till samlingarna. 
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Gudstjänster i Jonsboda missionshus januari 2020 
Norra Bolmens Missionsförsamling  

4 18.30 Kom och ät gröt i missionshuset, vi har grötfest 

19 10.00 Gudstjänst, Mark Munro, sång: Malin Kohls-Josefsson 

24 18.30 Equmenia Jonsboda har årsmöte i Hånger missionskyrka 

26 18.00 Mark Munro predikar och gudstjänsten är tillsammans med 
Tannåkers pingstkyrka, Sång: Maria o Anders Eriksson 

Alla är varmt välkomna till gudstjänsterna, både stora som små 

Söndagen den 12 januari kl. 15.00  
ordnar Bolmsöskolans klass 4-6   

”julgransplundring”  
i Sjöviken! 

Varmt välkomna att avnjuta en  
klassisk  sju  sorters kakor med kaffe/te el saft för endast 100 kr 

Pengarna samlas in till en klassresa 
Varmt Välkomna! 

  
 
 
 
 

Önskar klass 4-6 på Bolmsö  

 

 

15 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari 2020 

29/12 11.00 Mässa, Bolmsö, M Lind 

5 11.00 Mässa, Tannåker, Magnus Lind 

6 16.00 Gudstjänst, Bolmsö, J-Å Carlsson.  

Medverkan av scouterna från Jonsboda.  

Julfest i Bolmsö församlingshem med fika, lekar och 

tomte. Alla hjärtligt välkomna, stora som små. 

12 11.00 Gudstjänst, Tannåker, Anders Fall 

16 15.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson, Bolmsö 

19 09.30 Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, S-Å Fyhrlund 
Efter gudstjänsten serveras enkelt kyrkkaffe. 

26 11.00 Ekumeniska böneveckan, mässa i Berga 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Tack till alla er som kom och besökte Julbussen den 5:e december i Tannå-
ker. Med i Limousinbussen var Agneta och Ove Jonsson och Alf Lax från 
Bussmissionen.  Alf, som bland annat har gått med ett kors genom Sverige, 
spelade gitarr och sjöng. Ove och Agneta servade med kaffe. Vi fick också 
lyssna till hur Agneta blev frälst och tog beslutet att låta döpa sig. 
Föreningen Bussmissionen har funnits i lite mer än 15 år men Agneta och 
Ove började redan med bussmission 1995 i Dalarna. De var  också en tid 
med  bussen Gottfried i Österrike. Nu bor de på västkusten men kommer 
enligt planerna att flytta till Härjedalen och evangelisera där. De tar bussen 
med sig. Vi önskar dem lycka till och Guds välsignelse! 
 
Anna Milston m.fl.  



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP 

15 januari kl. 12.00 
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  

 

Mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 

Bolmsö Sockenblad nr 378. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

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

