Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

BOLMSÖ SOCKENBLAD

http://www.bolmso.se

Nr 311 april 2014

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 april 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 311 Utgivare: Bolmsö sockenråd
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Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Kassör(tillfällig)
Tage Larsen, Bakarebo
Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
tel.
941 05
E-post: tage@bakarebo.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till
manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. Inlägg til
Sockenbladet får gärna vära gjort i pdf., eller annat format men måste också
vare bifogat i word eller som vanlig e-post. Om du vil have bilder eller annat
måste det bifogas som jpg-fil. Tack

Bolmsö och Tannåkers församlingar april
1 kl. 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem. Vivi Svanberg
Johansson, Åseda, kåserar om Pelle Näver.
6 kl. 14.00 5 i fastan, mässa i Tannåker, Fyhrlund
13 kl. 09.00 Palmsöndag, kyrkfrukost i Bolmsö församlingshem,
kl. 11.00 Gudstjänst i Bolmsö, Fyhrlund
17 kl. 18.00 Skärtorsdag, mässa i Bolmsö, Fyhrlund
18 kl. 09.30 Långfredag, gudstjänst i Tannåker, Fyhrlund
18 kl. 11.00 Långfredag, gudstjänst i Bolmsö, Bolmblad
20 kl. 09.30 Påskdagen, gudstjänst i Bolmsö, Fyhrlund, kören
20 kl. 11.00 Påskdagen, mässa i Tannåker, Fyhrlund
21 kl. 17.00 Annandag påsk, mässa i Berga, Fyhrlund
27 kl. 09.30 2 i påsk, gudstjänst i Tannåker, Eklund
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

Kyrkfrukost på Palmsöndagen
Söndagen den 13 april kl. 9.00 serveras kyrkfrukost i Bolmsö

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se

församlingshem.
Lotterier, insamling till Svenska kyrkans internationella
arbete, "Utrota hungern"

VÄLKOMNA
till trevlig samvaro och till gudstjänsten i kyrkan kl. 11.00
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Tannåkers Pingstkyrka

Affären i Tannåker

20 april

må-fr 10-18.30, lö 10-15
Tel. 0372-93040

kl. 18.00 Holger Nilsson (ansv. Utgivare av Flammor)

Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak & cykeluthyrning,
bensin & diesel, fiskekort och ombud för systembolaget.
Beställningsstopp
tisdag kl. 12.00,
hämtning fredag.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
lörd. 5 april

kl. 18.00 ”En helg om nyandlighet”, Gunilla Svensson
Stockholm, servering.

sönd. 13 april kl. 10.00 Gudstjänst med Gideoniterna

Nya erbjudanden varje måndag i jämn
vecka. Gäller i 2 veckor

Tanka bensin & diesel här!
Sänkt pris 5-6 april

torsd. 17 april kl. 19.00 Getsemanestund med nattvard

Kampanjer vecka 12-13

sönd. 20 april kl. 18.00 Gemensam Gudstjänst i Tannåker
Pingstkyrka

HotDogs

17:90

Creme-Fraiche 34%

10:00

Milda Culinesse

10:90

Hushållsost / kg

75:00

RisiFrutti, 2 för

15:00

Pepparbiff, 2 för

49:00

Herrgårdsost / kg

84:90

Krossad tomat Eko 2 st 15:00

Lönnebergaskinka, 2 st

39:00

Falukorv 800g

onsd. 30 april kl. 20.00 Valborgsfirande vid Gavlö strand
Vårtal av Stig Ericsson, Dannäs kyrkokör
sjunger vårsånger, servering, fyrverkeri.
Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna

onsdag 16 april
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

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 8 och den 22 april kl. 10.15-11.20
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29:00

lördag 5 april firar vi

torsdag 10 april

torsdag 24 april

Kampanjer vecka 14-15

Affären i Tannåker 2 år
Vi bjuder på Kaffe, Saft och Tårta i caféet.
Extra erbjudanden
Provsmakning
m.m.
Lotte & Gert med personal hälsar er varmt välkomna!

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

Välkommen med den 1 maj
Torsdagen den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bolmsö
Bygdegård Sjöviken extra fin. Kom ihåg att alla är välkomna att hjälpa till, du
behöver inte vara medlem eller varit med tidigare.
Från kl 08 är aktiviteterna igång, men det går bra att komma senare också..…
Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum inne, av trädgården
och utemiljön i övrigt.
Vi kokar förmiddagsfika (ta med dig det du vill äta till fikat) och till lunch
blir det soppa som föreningen bjuder på.
Alla åldrar är varmt välkomna, och detta är inte enbart för medlemmar utan
alla som känner att ni vill göra en insats för bygdegården.
Det är mycket som skall göras och desto fler vi är desto mer hinner vi med
och roligt är det också att göra det tillsammans. Om orken tryter går det bra
att vila en stund, vi har plats för alla!
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba inne
eller ute.
Välkommen med i gemenskapen!
Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening

Månadsmöte
7 april kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe
Vi planerar inför våffelkaféet för medlemmar i maj månad,

OBS! Ni som brukar dela ut blommor till påsk, de finns för
avhämtning på månadsmötet 7 april
Info från vårt årsmöte 3 mars 2014
Kretsen hade 31 dec 2013, 87 medlemmar
Vi har under 2013 samlat in 34.243 kr
Vi har utbetalat:
9.000 kr till Katastrofreserven
7.000 kr till Krigets offer
2.000 kr till Noaks Ark
16.000 kr till sommarkollo för Ljungbybarn
1.000 kr till Bolmsö Sockenblad
TOTALT 35.000 kr

Inför 2014 planerar vi:
Våffelcafé för medlemmar med respektive den 5 maj
Brödlotteri på Bolmendagen den 26 juli
Bössinsamling i september
Höstauktion den 22 november
Lotterier och brödförsäljning på Julmarknaden i Tannåker den 6 december

Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

Städdagar i Perstorpsgården
Välkomna att hjälpa till med städningen av
Perstorpsgården.
10 maj kl 09.00 och 12 maj kl 14.00.
Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården
Susanne Ingemarsson och Christina Andersson
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Grattis till Johnny och Sara
Vid Kronobergs Hembygdsförbunds stämma på Bolmsö i mars så utdelades
Hylten-Cavalliusmedaljen i brons till personer som gjort bra och gedigna
insatser för hembygdsrörelsen.
Johnny Bengtsson, Bolmsö och Sara Karlsson, Tannåker var två av årets
medaljörer och vi gratulerar dessa varmt och glädjer oss med dem.

Bolmsö Hembygdsförening
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Välkomna på årsmöte
söndag 6 april kl 16 i Sjöviken
Kan du handla mat för endast 385 kr i månaden till DIN familj?
Starta din egen insamling för att hjälpa människorna i Syrien
Den humanitära situationen för befolkningen i Syrien är katastrofal. En hel
befolkning är nu i behov av hjälp. Människor skadas och dödas varje dag.
Tusentals är fängslade eller har försvunnit. Familjer befinner sig ständigt på flykt,
på jakt efter säkra platser. Grannländerna behöver också hjälp eftersom miljoner
har flytt Syrien. Miljoner människor är i behov av hjälp.


Miljoner människor har flytt till grannländerna Jordanien, Irak och Turkiet.



Röda Korset är kanal för merparten av den internationella hjälpen.

Exempel på vad din gåva räcker till:
385 kr: matpaket som räcker till en hel familj i en månad.
Starta din insamling genom att du själv sätter målet för insamlingen och
sprid den till dina vänner, släktingar, arbetskamrater osv.

HUR GÖR DU?
Skicka 385 kr eller mer till Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, så översänder
vi dem till de som håller i insamlingen.

Bankgiro 5703-1916, Bolmsö Rödakorskrets
Skriv Syrien på inbetalningen
Bolmsö-Tannåkers kretsen har idag 3 mars på vårt årsmöte, beslutat att
från vår kassa ta pengar till 20 matpaket, men vi vill gärna skicka fler
paket.
Tack på förhand/Styrelsen

OBS! Det är brådskande!

Årsmötet klarar vi av snabbt och sedan blir det sketch eller sketcher
framförda av dramagruppen. Vi avslutar med pizza.
Hanna har flyttat för att studera och nya krafter behövs i styrelsen. Hör
av dig till Mats Ingmarsson som är sammankallande i valberedningen,
om du har förslag.
Konsert med Musikskolan 8 april kl 19 i Sjöviken
På musikskolans vårkonsert är det många barn på scenen och vi får
höra vad de lärt sig under året. Fika till självkostnadspris.
Koordinatörer för Bolmendagen sökes
För att få till en bra blandning av kultur och verksamhet vid affären
föreslås kulturföreningen koordinera tillsammans med Lotte & Gert. Vi
letar efter någon eller några som vill vara med och styra upp. Hör av
dig eller bara dyk upp på ett möte. Vi hörs & syns!
Anette Jonsson
Anton Johansson
Hanna Bolmdahl
Irene Olofsson
Marion Koomen
Rosalina Gauffin
Solveig Carlsson

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2014
tisd. 1

18.00 Luftgevär träning

lörd. 5

Till salu
Äldre flatbottnad träbåt.
Typ: Bolmeneka
Trevlig att ha i en damm t.ex.
Säljes billigt.
Tel. 0372—910 63
12

Smålandsmästerskap
anm. 28 mars

tisd. 8

18.00 Luftgevär träning

lörd. 12

9.00

Bolmsö skola Johan + Catrine

Åbyhallen Lagan
Bolmsö skola Kent + Catrine

Föreningsmästerskap/ Bolmsö skola
Avslutning

Välkomna hälsar Bolmsö Skytteförening

Se även www.bolmso.se/skytte
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Valborgsmässoafton
En utmaning för tjejer i alla åldrar!
Det handlar om att springa, jogga, lunka eller promenera 5 km i
din egen takt.
Vi tar oss till Växjö, onsdag 7 maj kl. 19.00.
Pris: Tidtagning 260 kr, ej tidtagning 210 kronor. (exkl. transport)
Vi anmäler oss som lag där varje lag är på 6 personer, då ingår
picknick.
Vill du vara med?
Skicka ett mail eller ring till mig för mer information, senast 15:e
april.
e-mail: emelie.bjurka@gmail.com
Tel: 070-955 73 91
Jag kommer också att anordna några träningskvällar för er som
vill vara med.
mer info om Vårruset på www.varruset.se
Emelie Bjurka
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

i Tannåkers Hembygdspark
Vi tänder bålet kl. 19.30
Bolmsö/Tannåker kyrkokör
sjunger in våren under ledning av Olle Herverius
***********
Vårtal av Jan Nilsson
Jan har tillbringat somrarna i Tannåker under
ca 50 år. Ett av hans stora intressen har varit
natur och miljö, både på fritiden och i arbetet.
Han har sysslat med miljöforskning och
miljöförhandlingar i hela sitt yrkesverksamma
liv.
Budskapet kommer att bli

”Min förundran över naturen och skapelsen”.

Vi har serveringen öppen
med kaffe, te eller saft
med kakor.
Vi har också varm korv.
Alla är Varmt Välkomna!
Tannåkers Hembygdsförening
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Påskauktion i Bolmsö Bygdegård
Lördagen den 29 mars kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö
Bygdegård Sjöviken. Samma upplägg som tidigare år, d.v.s. påskbuffé,
lotterier och auktion. Anders Johnsson kommer att svinga klubban
under auktionen.
Anton i Kärragård m.fl. kommer att sköta den musikaliska
underhållningen
Påskbuffé kostar 100:- per vuxen. De flesta lotterierna kostar 2:-/st
I övrigt behöver du inte ha pengar med dig för själva auktionen
kommer vi att fakturera i efterhand (precis som vanligt)
Att gå på Påskauktion i Bygdegården är en upplevelse, gör därför så
som många andra, boka in denna kväll för dig och din familj, ta med
dig några extra gäster och kom.
Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller Auktion. Givetvis är du
precis lika välkommen utan gåvor. Ni som vill skänka mat till
Påskbuffén och lotterier ber vi höra av er så fort som möjligt till någon
av oss i styrelsen
Företagare som vill sponsra är också mycket eftertraktade, hör av er!
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915
Tommy Björkman, Nedregård, 070-5497400
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se
Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@proveus.se
Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, gunvor.andersson@ljungby.se
Emelie Bjurka, Granholmsvägen, 070-955 73 91, emelie.bjurka@gmail.com
Alla intäkter går till Bolmsö Bygdegård och den kommande ombyggnaden.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Skänka skog/träd
För att ytterligare stärka kassan i Bolmsö
Bygdegårdsförening inför den kommande om och
tillbyggnaden så vill vi fråga om det finns intresse
om att skänka virke till föreningen.
Med tanke på skadeingrepp och annat under
sommaren är planen att avverka till hösten.
Men vi önskar gärna veta redan nu om det är någon
av er läsare av Sockenbladet som vill hjälpa
föreningen genom att skänka skog/träd.
Kontakta i så fall någon av följande:
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, 070-55 91024
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915
Bolmsö Bygdegårdsförening

2014 – Det stora Bygdegårdslyftet!
Stort TACK till er som bidrar till vår insamling!
Bankgiro: 893-5157 ”Det stora Bygdegårdslyftet”
bygdegarden@bolmso.se
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
med Bolmsö IF
Sönd. den 27 april kl. 14.00 i Bolmsö skolans matsal.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Bolmsö IF:s framtid
Vi bjuder på fika
Ann-Christin Bolin
Ordförande
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Programblad Bolmsö-Tannåker april 2014
lördag

29 18.00

söndag

30

tisdag

onsdag
lördag

söndag

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
lördag
söndag

måndag
tisdag

onsdag
torsdag
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Påskauktion i Sjöviken

Har du ställt fram klockan?
April, april ……..
14.00 Daglediga i Tannåkers församlingshem
18.00 Luftgevär träning i Bolmsö skola

2 19.30 Pilates
5 10-15 Kaffekalas i affären
Skytte Smålandsmästerskap, Åbyhallen
10.00 Städning av hembygdsparken i Tannåker
18.00 Jonsboda Missionshus
6 14.00 Mässa i Tannåkers kyrka
16.00 Årsmöte Bolmenbygdens kulturförening
19.00 Grabbgympa
7 18-20 Röda Korset möte i Tannåkers förs. hem
19.30 Zumba / Aerobics
8 18.00 Luftgevär träning i Bolmsö skola
19.00 Konsert med musikskolan i Sjöviken
9 19.30 Pilates
10 9.00 Städdag i Perstorpsgården
12 9.00 Skytte, Föreningsmästerskap / Avslutning
14.00 Städdag i Perstorpsgården
13 9.00 Kyrkfrukost i Bolmsö församlingshem
10.00 Gideoniterna Jonsboda Missionshus
11.00 Gudstjänst Bolmsö kyrka
19.00 Grabbgympa
14 19.30 Zumba / Aerobics
15 12.00 Manusstopp
18.30 Sockenråden gemensamt möte i Sjöviken
Sista dag för anmälan till Vårruset
16 19.30 Pilates
17 18.00 Mässa i Bolmsö kyrka
19.00 Getsemanestund Jonsboda Missionshus

Programblad Bolmsö-Tannåker april 2014
fredag

18 9.30
11.00
söndag
20 9.30
11.00
18.00
19.00
måndag
21 17.00
19.30
onsdag
23 19.00
lördag
26 9.00
söndag
27 9.30
14.00
onsdag
30 19.30
20.00
torsdag 1/5 8.00

Gudstjänst i Tannåkers kyrka
Gudstjänst Bolmsö kyrka
Gudstjänst Bolmsö kyrka, kören
Mässa i Tannåkers kyrka
Holger Nilsson i Pingstkyrkan
Grabbgympa
Mässa i Berga kyrka
Zumba / Aerobics
Gymnastikavslutning med årsmöte
Vårstädning i Bolmsö hembygdspark
Gudstjänst i Tannåkers kyrka
Årsmöte med Bolmsö IF, skolan
Valborgsmässobål i Tannåker
Valborgsfirande vid Gavlö strand
Städdag i Sjöviken

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 26 april hoppas vi att många har möjlighet att komma till
Bolmsö Hembygdspark kl 09.00 för att göra snyggt nu på våren.
Vi räfsar upp de gamla löven, plockar pinnar, rensar stuprören och ser till att
det blir snyggt i parken inför sommarsäsongen.
När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens kök.
Ni som funderat på att hjälpa till men det har inte blivit av, nu är det en chans
att vara med och ni är väldigt mycket välkomna. Tänk på att ta med er en
räfsa och arbetshandskar.
Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går snabbt
Bolmsö Hembygdsförening
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