Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

http://www.bolmso.se

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 320 JANUARI 2015
Gott Nytt År
Alla Bolmsöbor!

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

2014 blev inte så tokigt och kommande borde kunna bli
bra det också!
I år kanske vi äntligen får se bredbandsgruppens små
gula maskiner grävandes kring knutarna.

NÄSTA MANUSSTOPP
15 januari kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se

Och alldeles säkert kommer Sjöviken att blivit fetare –
fast på längden. Om kockarna håller måttet så kanske
det nya köket också ger innevånarna rondör – samma
riktning, men inte på längden utan på bredden.

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Dom som kämpar med att hålla åkrarna öppna backar
upp det nya köket genom tillbyggen och ökad
produktion (både längd och bredd).

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 320 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Det renoveras och fixas (på många håll) så att nya
innevånare kan flytta in.
Och mer därtill…
Ser inte så tokigt ut för det nya året!
Mats G. Ahlning
(gästskribent)

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se

Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

Kassör
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com

Kyrkligt program november Bolmsö och Tannåkers församlingar

tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se

1 jan
4 jan
6 jan
6 jan

kl 16.00
kl 11.00
kl 14.00
kl 16.00

11 jan
18 jan
25 jan

kl 11.30
kl 9.30
kl 9.30

tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till
manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. .

Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Efter gudstjänsten julfest i
församlingshemmet.
Mässa, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund.

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

Tannåkers Pingstkyrka.
Den 11 januari kl.18 och den 25 januari kl. 14-15 är det barngrupp i
Tannåkers Pingstkyrka.
Vi kommer att leka, pyssla och ha roligt tillsammans med fokus på Jesus.
Föräldrarna är välkomna att sitta med på gudstjänsten under tiden, det
kommer vara gudstjänst den 11 januari, men inte 25 januari.
Jättevälkomna!
Belinda och Pernilla

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
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Tannåkers Pingstkyrka
Sön 11

18.00

Ove Pettersson Sävsjö

Sön 25

16.00

Församlingens årsmöte

Information från interimsstyrelsen.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Sön. 4

10.00 Gudstjänst. Linda Andersson.

Sön.11

10.00 Gudstjänst. Linda Andersson.Sång: Mattias
Petersson.

Sön. 25 10.00 Församlingens Årsmöte.
Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna.

Beställningsstopp tisdag kl 12.00,
hämtning fredag.
Tanka hos oss:

Varmt VÄLKOMNA till
Affären i Tannåker!
Önskar Lotte o Gert med personal

Tel: 0372-930 40
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Interimsstyrelsen har träffats en gång i veckan sedan tillsättandet och arbetet
fortskrider i stort sett enligt vår planering. I skrivande stund, dvs. mitten
december, har vi en grundversion till stadgar framtagna med kanske någon
återstående finjustering.
Vidare har vi inplanerade träffar med Ljungby Energi, som enligt Ljungby
kommunens verksamhetsplan tar över fibernätet, respektive med Unnaryds
Fiber, en ekonomisk förening som äger och avser driva sitt fibernät i
föreningens regi. Detta för att ta reda på fördelar och nackdelar med de olika
uppläggen. Vi håller också på att ta in kostnader för att på mötet i januari
presentera en preliminär budget för byggandet av ett fibernät på Bolmsö.
En egen hemsida för Bolmsö fiberförening har skapats, www.bolmsofiber.se,
där information, kallelser, fiberkartan med samtliga intresseanmälningar osv.
är tillgängligt. Det finns också en länk på Sockenrådets hemsida. Håll gärna
extra uppmärksamhet på hemsidan då förslaget till stadgar kommer att läggas
upp här i början av januari.
Intresseanmälningar kommer fortfarande in och vi har i dagsläget ca 240 st.
Det är inte för sent att anmäla sig, ju fler vi blir desto lägre
anslutningskostnad för oss alla.
Vi hoppas att ni redan nu har bokat in tisdagen den 27 januari 2015 i
Sjöviken, då målsättningen är att föreningen formellt skall bildas, stadgarna
fastställas och därtill hörande viktig information kommer att delges.
Interimsstyrelsen önskar er alla ett gott nytt år 2015 och ett därtill
händelserikt fiberår. / Interimsstyrelsen

Familjegudstjänst/julfest
Tisdag 6 januari kl. 16.00 i Bolmsö kyrka
Medverkande: Jonsboda scouter o sångrupp med
Pernilla och Belinda
Servering i församlingshemmet, Underhållning och tomtebesök

Välkomna
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Bolmsö Hembygdsförening önskar Gott Nytt År
Välkomna till årsmötet som kommer att vara tisdagen
den 24 februari i Bolmsö Bygdegård.
Vill ni ge valberedningen stöd i sitt arbete så kontakta
Håkan Wiktorsson
Bolmsö Hembygdsförening

Vi behöver bli fler rastfaddrar
Vill du bli en av oss?
Som rastfadder väljer du själv på
vilken skola och hur aktiv du vill
vara, t.ex. på lunchrasten en gång
per vecka eller varannan vecka.
Vi umgås med barnen — ett
gemensamt utbyte.
Kontakta oss om du vill veta
mer!
Eva Hansson 0372-137 57
Dennis Rehn 0372-887 75
Irene Kullenberg 0372-133 82

Grannsamverkan
Det beslutades på årsmötet för Tannåkers sockenråd att vi skall arbeta
för en grannsamverkan i bygden mot brottslighet.
Sätt därför undan en tid för att komma på ett stormöte den 2/2 i
Tannåkers bygdegård.
Det blir ett stormöte för alla Tannåker och
Flahult och Skällandsöbo med omnejd om
grannsamverkan i bygden. Polisen kommer för
att infomera.
Mer information i nästa sockenblad.
Styrelsen i Tannåker sockenråd.
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets
Månadsmöte
2 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Då tar du med kopp och dopp igen och vi brygger kaffe samt planerar
vårt årsmöte som är den 2 mars i Tannåkers församlingshem
Alla varmt välkomna!

Redovisning av inkomna medel till vår kassa
Aktionen i Sjöviken den 22 november inbringade 12.519 kr och
julmarknaden i Tannåker den 6 december gav oss 3.700 kr till kassan
Tack till alla som hjälpt till praktiskt, skänkt varor och handlat!

Prisbord, julmarknad i Tannåker
Eva Johansson och Kurt Carlsson var lotteriansvariga

Styrelsen/ordföranden

Nya nummer på Bolmsöskolan
Bolmsö skolan
Bolmsö fritids
Bolmsö förskola
Rektor
Vaktmästaren
Köket

784360
784362
784363
0733-754351
0733-754364
0733-754365
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Tyck till!!
En hel sida för dig:

På årsmötet med Bolmsö sockenråd kom det fram önskemål om en
insändarsida i sockenbladet.
Varsågoda! Här är sidan och det är du, läsare, som ska fylla den. Sidan
blir vad du gör den till.
Så fatta nu pennan och ge uttryck för din glädje eller ditt missnöje.
Rockey Road Fudge
Ingredienser:
200 g Mörk choklad
200 g Ljus choklad
25 g Smör
397 g Sötad kondencerad mjölk (1burk)
2 tsk Vaniljsocker
2,5 dl Mini marshmallows
2,5 dl Nötmix, frukt mix eller önskad blandning av nötter
Gör så här: Klä en form med bakplåtspapper, ca 20-x5 cm. Smält chokladen
över vattenbad eller i micron. Värm smör och kondenseradmjölk tillsammans så smöret smälter, går bra i kastrull på spisen. Blanda i vaniljsockret.
Blanda till sist i marshmallows och nötmix. Blanda inte för mycket nu, bara
så det är blandat. Häll i formen och låt stå kallt till det stelnat ca 4 tim. Lägg
gärna en bit bakplåtspapper överst som tätsluter. Skär i önskad storlek på
rutor.
Lycka till! / Sandra Carlsson, Håringe

Utnyttja denna sida!! Skicka in din insändare!!

Gott Nytt 2015
Ja nu börjar ”Det stora Bygdegårdslyftet” märkas i verkligheten också.
Den nya källaren är klar och bygget fortsätter i januari med kök och
förrådsdelen. En ny avloppsanläggning är på plats, det blev ett sk
minireningsverk.
Tack för det ekonomiska stöd föreningen fått. Men vi tar
myckettacksamt emot mer ekonomiskt stöd, använd bankgiro 8935157, märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”
Kontakta någon i styrelsen om du kan hjälpa till, både om det gäller
vid enstaka tillfällen eller flera dagar.
Tack också till er som kom på Julfesten den 6 december och återigen
stort tack för bidragen till Bygdegårdsföreningen. Speciellt tack för
Decemberfamiljens framträdande.

Gott Nytt År önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening
SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF november 2014
Tis

13 Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Johan + Catrine

Tis

20 Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Olle + Sven

Bokbussen

Tis

27 Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Stefan + Johan

Vid redaktionsslut fanns inte bussens
turlista tillgänglig.

Tis

3/2 Årsmöte (inget skytte)

Bolmsö skola

Lör

7/2 Skidskytte kl. 09.30

Bolmsö Skjutbana

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Programblad Bolmsö januari 2015
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16.00
10.00
11.00
14.00
16.00
10.00
11.30
18.00
18.00
19.00
19.30
18.00
19.30
12.00
09.30
19.00
19.30
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19.30
09.30
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19.30
18.00
19.00
19.30

Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
Gudstjänst Jonsboda missionshus
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
Familjegudstjänst/julfest -Bolmsö kyrka
Gudstjänst Jonsboda missionshus
Mässa, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund
Tannåkers Pingstkyrka Ove Pettersson Sävsjö
Tannåkers Pingstkyrka - barngrupp
Mix-Gympa
Zumba/Aerobics
Luftgevär träning - Bolmsö Skola
Pilates
Manusstop
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
Mix-Gympa
Zumba/Aerobics
Luftgevär träning - Bolmsö Skola
Pilates
Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund
Församlingens Årsmöte Jonsboda missionshus
Tannåkers Pingstkyrka - barngrupp
Årsmöte Tannåkers Pingstkyrka
Mix-Gympa
Zumba/Aerobics
Luftgevär träning - Bolmsö Skola
stämma i Sjöviken för att bild Bolmsö fiberförening
Pilates

Gympa-start
Efter julledigheten hälsar vi er välkomna tillbaka till
vårterminen i Tannåker-Bolmsö gymnastikförening!
Välkomna till våra tre olika gympapass i
Bolmsöskolans gymnastiksal.
Hoppas att Du kan hitta ett pass att trivas
med i vår och trimma kroppen inför
sommaren.
Terminsstart:
Söndag 11/1 kl. 19.00: Mix-Gympa (Ledare Monica)
Måndag 12/1 kl. 19.30: Zumba/Aerobics (Ledare Kristina)
Onsdag 14/1 kl. 19.30: Pilates (Ledare Monica)
Medlemsavgift:
Vuxen 300 kr/termin
Ungdom t.o.m. år 3 på gymnasiet: 100 kr/termin
Vi bjuder på tre prova-på-pass gratis.
Vi ses i vår,
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening
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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