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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

http://www.bolmso.se 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 

 

http://www.tannaker.org  

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 Mars 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 274  Utgivare: Bolmsö sockenråd  
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 274 MARS 2011 

 

 
 

Att leva på landsbygden har sina nackdelar och fördelar. 

Jag har vuxit upp i Malmö, där jag gick i skolan. En megabunker! 

 

Många gånger var jag så rädd för dem som gick i nionde klass, att jag 

hade ont i magen. Där såg inte lärarna vad som pågick på rasterna. 

 

Nu när landsbygdsskolorna ska läggas ner, så tänker jag på de små barnen 

som ska lämna de små och trygga enheterna och kanske inte ens få gå till-

sammans med kompisarna hemifrån. Sen ska de sitta på bussen och åka 

långa turer fram och tillbaka. Och kanske också få ont i magen Vi på 

landsbygden får  tydligen alltid lida när det ska sparas. Det har ju tillkom-

mit privatskolor i stan som har tagit elever från den kommunala, och då 

behöver de tydligen fylla på i de kommunala i stan. 

 

Vill vi ha en levande landsbygd året runt eller ska vi bara vara ett service-

organ på sommaren? Jag är väldigt besviken. 

 

Världen förändras och vi med den. Vi kan inte stoppa tidens rand (Skånskt 

uttryck). Tiden går och ibland känns det som man inte alls hänger med. 

Man ser det på barnen som växer upp och flyttar hemifrån. Det får man 

acceptera. På samma sätt som att vi alla har olika åsikter om hur allt ska 

vara och hur det skall bli. Och så ska det naturligtvis vara. Det får man 

också acceptera. Ibland blir vi engagerade över våra egna åsikter och våra 

idéer och rusar åstad och sårar varandra. Då är det bättre att hålla tand för 

tunga (Småländskt uttryck). Om man exempelvis älskar skolnedläggning-

ar på landsbygden men retar flera tusen kommuninnevånare så är det bätt-

re att vara tyst! 

 

När jag skriver detta har det varit storm och snön kommer och går. Vilken 

vinter det har varit. Kallt och så mycket snö. Vi har varit insnöade flera 

gånger (Maken påstår att han konstant levat i detta tillstånd sedan föd-

seln), men tack vare ett livaktigt lantbruk har omgivningen kunnat hålla 

kontakt med oss! Det är riktigt lätt att acceptera! 

 

Susanne  i Lund 
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 Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 

 

Sockenrådet har planer på att ge ut en ny upplaga av Bolmsös egen 

telefonkatalog. Skicka gärna in aktuella uppgifter till 

 telefonkatalog@bolmso.se så att vi får en så bra telefonkatalog som 

möjligt! 

 

Sockenrådet planerar att även 

 i år genomföra en resa till  

Danmark om intresse finns för  

detta. Mer information 

om resan kommer  

under våren.  

 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Susanne Lööw, Hornstrand tel. 911 01   
      E-post: manus@bolmso.se 
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Bolmsö församling           
 

Gudstjänster 
 6 nars kl 11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem 
13 nars kl 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem 
20 nars kl 11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem 
27 nars kl 18.00 Ekumenisk gudstjänst, Gustafsson, 
    Jonsboda Missionshus 
31 mars kl 19.00 Passionsgudstjänst, Bolmsö skola 
 

 
Övrigt 

8 nars kl 14.00 Daglediga, Bolmsö förs. hem 
    ”Minnena berättar” 
    Anders Fall 
14 nars kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs. hem 
17 nars kl 18.00 Symöte hos Ingbritt Johansson, Håringe 
28 nars kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs. hem 
 

 
Barn och ungdom 
Måndagar kl 10.00 Barn och föräldragrupp 0-6 år, Tannåkers 
    församlingshem  
  

 

 
Kyrktaxi 

Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 
beställes dagen innan 

  

Välkomna!  

mailto:telefonkatalog@bolmso.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 
 
 

Söndag  6/3  kl.10.00  Bön och lovsång 

 

Lördag     12/3 kl.18.00  Hemgruppskväll 
    Nystart för alla intresserade 

 

Söndag    20/3 kl.16.00  Familjegudstjänst med scout-  
     invigning Mark Munro Servering 

 

Söndag    27/3 kl. 18.00  Gudstjänst, Thomas Gustafsson 
   Sång: Siv Gustafsson och Jan Nilsson 

    Månadsinsamling 
 

Välkomna! 

 

Jag tackar för krukorna, som ni vänligen har ställt 

vid min postlåda. 

Nu när jag har fyllt 40 år.  

 

Eva Kristiansson 
 

Ps. Begagnade krukor kan man  

inte driva ett företag på Ds. 

 

Tannåkers Diversehandel 
 

Nu ändrar vi våra öppettider! 
From den 28 februari har vi öppet; 
 

Vardagar 11.00 - 18.30 

Lördagar 11.00 - 15.00 

 

Tack till alla er som tyckt till! 
 

Välkomna in! 
 

Hälsningar 

Familjen Söderberg med personal 
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    PROGRAM  BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING  
MARS o APRIL 

  

Tisdag 1/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Kent + Johan 
Lördag 5/3 Älmhultsträffen Älmhult  (Anmälan senast ca 24 feb) 
Tisdag 8/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Olle + Sven 

Tisdag 15/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Stefan + Ann-
Sofie 

Tisdag 22/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Olle + Johan 
Lördag 26/3 LiONS CUP Söraby / Rottne  (Anmälan senast ca 21 
mars) 
Tisdag 29/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Sven + Ann-
Sofie 

  

Lördag 2/4 Föreningsmästerskap / 
Avslutning från 09.00 Bolmsö skola 

  
 

Se ävenwww.bolmso.se/skytte               

http://www.bolmso.se/skytte
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21/1 anordnade Bolmsöskolan skidskytte. Det blev en mycket uppskattad 

aktivitet! Vi hade bästa vinterväder, fina spår och skyttet flöt på bra. Vi vill 
tacka Roger 

och Stig Bolin 
för spåret och 

Stefan och 

Olle Lööv samt 
Bernt Anders-

son som orga-
niserade skyt-

tet.  

 

Årsmöte 

 Bolmsö Hembygdsförening 

 

Årsmöte torsdagen den 3 mars kl 18:30 i Sjöviken. 

 

Martin Hansson från Smålands museum kommer och berättar om ut-

grävningar på Bolmsö. 

 

Vi börjar med Martin Hansson och sedan blir det  

Årsmötesförhandlingar 
 

Årsmötets val förbereds av valberedningen (Johnny Bengtsson,  

Anna-Lisa Fransson och Jan-Olof Svensson). Kontakta gärna  

valberedningen. 

 

Till fikat blir det smörgåstårta.  

 

Styrelsen för Bolmsö Hembygdsförening 
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Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb 

inbjuder till 
PIMPELTÄVLING 

Lördag 5 mars kl 9-12 

Startavgift löses i 
Parkeringen, Tannåkers kyrka 

från kl 8.30 

Startavgift 40:- 

 

 
Efteråt blir det prisutdelning och korvservering 

Välkommen 

både gammal och ung! 
Syrelsen 

Välkommen till 
FÖRSAMLINGSAFTON 

10 mars kl 18.30 

i Bolmsö församlingshem 
 

 Vad tycker du om de nya gudstjänsttiderna, 
      9.30 och 11.30 

 Övrigt som du vill prata med kyrkorådet om 

 Redogörelse för Gideon Eklöfs stiftelse 

 

Vi bjuder på fika och 

för ”underhållningen” står 

Kyrkorådskören 

 

Kyrkorådet 
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Kallelse 
 

till årsstämma med 

August och Ida Söders samt Manfred och Emma Hagströms 
stiftelse, 

Systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons fond 

och Adolf Svenssons stiftelse 

 

söndag den 20 mars 2011 kl. 15.15 

i Bolmsö Församlingshem 

 

Sedvanliga ärenden 

 

Boende inom Bolmsö gamla församling 

( Bolmsö ö, Bolmsö Västerland och Toftnäs ) 
har rösträtt vid stämman. 

 

Vi bjuder på kaffe med något till. 
 

Välkomna!        Styrelsen 

Filosoficafe  
 

den 12 mars klockan 10.30, som vanligt i Tannåkers affär. 
Tema för denna gång är " Kvinnan som bantade ett ton " 
Ledare Ingrid Munro  
 

Välkomna 

Cykel säljes 
26 tum, 7 växlar 

Typ mountainbike "Extreme" 

Tel 91142 
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TYCK TILL! 

Vill du också ”tycka till”??          Maila till manus@bolmso.se 

Äntligen dags att tisdagspromenera. 

 
Vi hoppas på barmark och vårvindar friska. 

Tisdagen den 1 mars klockan 14 00. Kyrkbyn. 

Tisdagen den 8 mars daglediga. 

Tisdagen den 15 mars klockan 14 00. Lunnagård. 

Tisdagen den 22 mars klockan 14 00. Sjöviken. 

Tisdagen den 29 mars klockan 14 00. Hov. 

Välkomna Kajsa S. 

Denna månad är det ingen som  ”tyckt till”.  Men till nästa månad  

hoppas vi att det är många som vill ”tycka till” 

FÖRENA NYTTA MED NÖJE. 
Är Du sugen på att motionera minst 30 minuter och 10 tillfälle/månad? 

Röda korset erbjuder Dig att köpa ett motionskort i Tannåkers af-

fär  för 20 kr./vuxen o 10 kr/barn Du bestämmer själv vilka dagar du 

vill motionera. Varje månad drar vi sedan 3 vinnare som får fika i affä-

ren när när det passar Dig (Tannåkers affär är med och sponsrar fikat) 

Välkommen att deltaga . 

(Pengarna vi får in går till något behjärtansvärt ändamål.) 

Bolmsö -Tannåkers Rödakorskrets. 

Räddningsvärnet 
Då uppvärmnings kostnaderna har ökat betydligt på grund av de höga 

elpriserna, har vi ett stort behov av ekonomiska bidrag till vår verk-

samhet. 

Tack på förhand för Era bidrag 

PG 836 08 34-9 

Bolmsö-Tannåkers Kamratförening 
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Om någon av er som är fiskevattenägare inom Skötselområde 2 

är intresserade att se förslaget till stadgeändring, kan jag maila ut 

det och nuvarande stadgar så ni kan titta på det. 

Om du inte har någon maiadress, kan jag skicka ut det i pappers-

format 

 

Min E.postadress är birgitta.sagomuseet@telia.com 

Mitt telefonnummer är 070-26 911 29 

Oavsett vad styrelsen tog för beslut igår kväll måste vi 

om ni tycker som jag bevaka detta vid 
 

Bolmens FVOF ÅRSMÖTE 
 

31 mars kl 18.30, Tallklinten, Odensjö 

 

MÖT UPP MANGRANT! 
………………………… 

Till er som inte är fiskevattenägare 

det är för er rätt jag kämpar bl.a, så varför envisas en del av er att fiska 

utan fiskekort 

Detta gör att de som sköter sig nu kanske 

blir av med rätten att lägga 60 m nät. 

Hur känns det egentligen? 

Både jag och dina grannar och bekanta vet om att du utnyttjar något 

som du inte har rätt till. 

En del kan tom sträcka sig så långt att för att slippa köpa fiskekort, an-

vänder en död mans brickor. 

Hoppas ni blir tagna av tillsyningsmännen! 

Årsmöte 
med Tannåkers Hembygdsförening söndag den 27 mars kl. 
15:00 i församlingshemmet. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Kaffeservering       Välkomna! 

mailto:birgitta.sagomuseet@telia.com
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Nu gäller det! 
 

En arbetsgrupp inom Bolmens FVOF har arbetat med att ta fram ett 

förslag på nya stadgar för Fiskevårdområdet. 

Igår den 10 februari hölls styrelsemöte, 

där det nya förslaget skulle behandlas. 

Tyvärr kunde varken jag eller Leif Bjurka vara med, men jag har skri-

vit ett meddelande till styrelsen där jag bad dem beakta följande: 

……………………………. 

 

Till styrelsen för Bolmens FVOF 

Stadgeändring 
Eftersom jag inte kan komma på mötet den 10 februari vill jag ha med följande syn-

punkter. Jag har tidigare påpekat att jag inte kan torsdagar. 

 

När det som idag kallas Skötselområde 2 gick med i Fvof så ställdes vissa krav, 

bla om att de som var mantalsskrivna inom området och inte hade fiskerätt, 

skulle mot att de köpte årskort få lägga två nät (60 m). Detta ser ut att försvinna 

i det nya förslaget 

På inget sätt kan jag medverka till att detta tas bort. 

 

Sedan undrar jag hur man kan hänvisa till en lagstiftning som inte längre existe-

rar. Vi hinner ju inte få fullt beslut på stadgarna i andra årsmötet förrän den 

nya lagen gäller. Därför kommer inte stadgarna att godtas med hänvisning till 

att lagen inte gäller längre. Vi kommer även att behöva göra om dem igen om vi 

skulle hinna ta beslut innan den nya lagen kommer. 

 

 

Jag förslår att vi lägger lite pengar på en jurist som kan de här sakerna, annars 

kan det gå åt skogen, det räcker med en liten punkt,.så faller allt. 

 

 

I den nya lagen kommer bl.a. nya regler för hur ett Fvomr får jobba, avseende 

syftet. Exempelvis syftningen till fiskevård och utdelning till ägarna. Vårt förslag 

passar dåligt in här. 

 

 

 

Hälsningar 

Birgitta Wallén 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker mars 2011 

Tis  1 14.00 Tisdagspromenad, kyrkbyn 

  18.00 Luftgevärträning Bolmsö skola 

Ons  2 19.30 Pilates   

Tors  3 18.30 Årsmöte, Bolmsö Hembygdsförening, Sjöviken 

Fre  4  

Lör  5 09.00 Pimpeltävling, start Tannåkers kyrka 

Sön   6 09.30 Mässa, Fyhrlund, Tannåkers kyrka 

  10.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus 

  11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem 

  19.00 Grabbgympa 

Mån  7 19.00 Årsstämms, Bolmsö Tannåker Rödakorskrets 

   Sjöviken 

  19.30  Aerobics 

Tis   8 14.00 Daglediga, Bolmsö förs. Hem. Anders Fall 

  18.00 Luftgevärträning Bolmsö skola 

Ons  9   19.30 Pilates 

Tors 10 19.00 Årsmöte, Tannåkers Bygdegårdsförening 

Fre 11 

Lör 12 10.30 Filosoficafé, Tannåkers affär 

  18.00 Hemgruppskväll,  Jonsboda Missionshus 

Sön 13 09.30 Gudstjänst Fyhrlund,  Bolmsö förs. hem 

  11.30 Mässa Fyhrlund, Tannåkers kyrka 

  16.00 Bön och bibelstudium Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 14 18.00 Bibelstudium Bolmsö förs. hem 

  19.30  Aerobics 

Tis 15   14.00 Tisdagspromenad, Lunnagård 
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Bingo kväll med Paketauktion 
 

Lördagen den 26 mars kl.19.00 är ni välkomna till Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken då blir det BINGO på det gamla sättet med gula plastbrickor 

och gröna märken samt en snurra med bingokulorna……. Och det 

kommer att finnas sidovinster också….. 

 

Vi intager därefter något att äta. Maten kostar 100:- per person och det 

finns lättöl/vatten/cola till maten. Vill du ha något annat tar du det med 

dig själv. 

 

Efter maten är det tänkt att vi skall ha en Paketauktion…. Det brukar 

vara populärt…. 

 

Vi ser därför gärna att ni tar med er ett paket per familj till värde av 

minst 50:- till paketauktionen….. men ni får givetvis ta med er fler…. 

 

 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

Tannåkers Pingskyrka 
 

Sönd. 13 mars kl 16 Bön och bibelstudium 

Sönd. 27 mars kl.18 IBRA-möte med Acke Möller  
                                  och Kjell Ogenblad. 

  
Alla varmt välkomna 
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     Vikingafest! 
 

 
Den 2 april kl. 18.00 

I Bolmsö Bygdegård, Sjöviken 

 
Det kommer att bjudas på tidsenlig mat och dryck. 

I form av helgrillad gris, tilltugg samt dryck. 

Kostnad: 250 kr/person (inkl. mat och fri dryck) 

 

Tidsenlig klädsel så ta fram de forn-nordiska kläderna  

ur garderoberna! 

 

Åldersgräns: 18 år, annars i målsmans sällskap. 

Anmälan sker SENAST den 20 mars till 

Mattias Bjurka på tele: 070-955 73 98 

 

Betalning sker till konto nedan i samband med anmälan 

Bank: Swedbank 

Clearingnummer: 8169-5 

Kontonummer: 993 610 461-2 

Skriv för och efternamn i meddelandefältet. 

Om betalningen avser fler personer skriv antal. 

 

Antalet platser är begränsat, så först till kvarn… 

 

 

     Väl mött gammal som ung! 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker mars 2011 

Ons 16 19.30 Pilates      

Tor 17 18.00 Symöte, Ingbritt Johansson Håringe 

Fre 18  

Lör 19  

Sön 20 09.30  Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka 

  11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem 

  15.15 Årsstämma, stiftelser/fond, Bolmsö förs. hem 

  16.00 Familjegudstjänst, Jonsboda Missionshus 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 21 19.30  Aerobics 

Tis 22 14.00 Tisdagspromenad, Sjöviken 

  18.00 Luftgevärträning, Bolmsö skola 

Ons 23 19.30 Pilates   

Tor 24  

Fre 25 19.00 Fritidsgård i Bygdegården Tannåker  

Lör 26 19.00 Bingokväll med paketauktion, Sjöviken 

  18.00 Vinprovning, Åsarna Bygdegård 

Sön  27 16.00 Gudstjänst, Gustafsson, Jonsboda Missionshus 

  18.00 IBRA-möte, Tannåkers Pingstkyrka 

  19.00 Grabbgympa  

Mån 28 18.00 Bibelstudium Bolmsö förs. hem 

  19.30  Aerobics 

Tis 29 14.00 Tisdagspromenad, Hov 

  18.00 Luftgevärträning, Bolmsö skola 

  19.00 Passionsgudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka  

Ons 30 

Tors 31 18.30 Årsmöte, Bolmen FVOF, Tallklinten, Odensjö 

  19.00 Passionsgudstjänst, Bolmsö skola 



  

 

10 

 
Bokbussen kommer! 

 
torsdag  17/3    onsdag  23/3 
Färle   14.20-14.35 Skällandsö  15.15-15.30 
Granholmsvägen 14.40-15.00 Skällandsö/Lunden 15.35-15.50 
Håringe   15.10-15.30 Flahult   16.35-16.50 
Bolmsö kyrkby  16.10-16.30        
Perstorp  16.35-16.50      torsdag  3/3 och 31/3 

Österås   17.00-17.15 Hölminge  15.05-15.20 
Tannåker affär  17.25-17.40 Tjust   15.35-15.50 
     Stapeled   16.25-16.40 
     Skogshäll  16.45-17.00 
 
 

                             Till Bolmsö skola den 14/3 och 28/3   

Årsmöte  
 

Tannåkers Bygdegårdsförening 
på Åsarna Torsdag 10/3 kl 19.00 
Sedvanliga mötesförhandlingar. 

Vi avslutar kvällen med fika. 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

Styrelsen  

Vägstämma Håringe 
 

Kallelse till ordinarie vägstämma med Håringe vägsamfällighet. 

Söndagen den 13 mars kl 14.00 hos Ing-Britt och Arne Johansson, 

Håringe 

 

För att värdparet skall veta hur många de skall ordna fika till, anmäl 

gärna deltagande till dem på telefon 0372-910 38 

 

Styrelsen 
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Stortvätt 
Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som finns i 

Bygdegården. 

Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson för bokning och nyckel. 

Tel 0372-910 24 eller 070-5591024 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

ÅRSSTÄMMA BOLMSÖ TANNÅKERS RÖDAKORS KRETS. 

  

Välkomna till årsstämma måndagen den 7 mars i Sjöviken  

(övre plan )klockan 19 00. 

  

Sedvanliga mötesförhandlingar. 

( Det finns en valberedning som fungerar.) 

  

Efter förhandlingarna bjuder vi på smörgåstårta  

och kaffe, och  en "pratig" och trevlig stund tillsammans. 

  

Visst vill Ni veta vad vi sysslat med under  2010  

och vad som planeras 2011? 

      Varmt välkomna Styrelsen/K.S. 

Vi behöver slanor och störar 
 

Hankagärdsgården utmed Bolmsö hembygdspark behöver lagas och 

bytas. 

Nu när det börjar våras har ni kanske möjlighet att gå ut i skogen och 

se om ni har material att skänka oss, vi är mycket tacksamma för allt vi 

kan få. 

Slanorna skall vara av gran (helst undertrykt) och 3 meter långa 

Störana helst i ene och 2,5 meter långa. 

 

Hör av dig till någon i styrelsen om du har material du kan skänka oss 
 

Bolmsö Hembygdsförening 


