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TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 September 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

Fick se häromdagen en annons för ett konstprojekt: Ta ett foto på
något som inte är här imorron.
Det får ju en att fundera lite…
Ett lyckligt ögonblick med småbarnen, en såpbubbla, en blommande
ros, sommaren som snart är borta.
En riktig pessimist skulle ta ett självporträtt.
Långt borta ligger skoltiden som jag minns nu när sommaren går
över i sensommar och skolstart - lyckligtvis för Bolmsöbarnen med
skolstart på Bolmsö.
I min egen skola i en förort till Köpenhamn var det på 60-talet 1200
barn och varje morgon kl. fem i nio gick alla 1200 till festsalen och
stod uppställda på rad för att sjunga morgonsång. Och så här vid
sensommaren som oftast en höstvisa, som jag fortfarande kommer
att tänka på när det är en fin dag på hösten.
Jag har plockat ett par rader ur denna sång, och trots att det är
dansk är jag säker på att stämningen i dikten känns:
En stille høstlig brusen igennem bøgeskoven går,
Og som en vinges susen gør leen skår i skår.
…………
Men bærret får sin sødme
og æblets kind får rødme
Af solens sidste kys.
(frit efter Chr. Richardt)
Hälsning Gitte, Bakarebo
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Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Kyrklig verksamhet Bolmsö
församling
September 2012

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Gudstjänster
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept

kl 11.30
kl 09.30
kl 09.30
kl 11.30
kl 09.30

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.

Övrigt
13 sept
20 sept

kl 18.30
kl 16.00

Församlingsafton med tacos. Fall.
Symöte hos Dagny Svensson, Järstorp.

Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Bolmsö Sockenråd håller årsmöte i Sjöviken onsdag den 10 oktober
klockan 19.00.
Välkomna alla Bolmsöbor att komma och höra sockenrådets berättelse
om året som gått.
Kom och berätta för oss vad ni vill vi ska arbeta med kommande år.
Närmaste styrelsesmöte i sockenrådet är 11 september kl. 18.00 och vi
finns i caféet i Tannåker

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

Välkomna!

Välkomna!
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Kyrkogårdsvandring i Tannåker
Den 16 september 2012 kl. 15.00
Vandring på kyrkogården ledsagade av
Karl Karlsson, Gunnar Svanholm och Erik Fredriksson.
Därefter kaffe i församlingshemmet.
Välkomna !
Kyrkorådet.

Årsmöte för Bolmsö Norra Älgjaktslag
Onsdagen 12/9 Kl:19.00 i Bolmsö Församlingshem
(Styrelsen samlas 18.30 för ett kort styrelse möte)

Öppettider under september.
SÖNDAGSÖPPET mellan kl.11-17.
Om nu vädret skulle bli lite gynsammare
kanske vi har öppet även någon söndag
in i oktober, kolla vår hemsida i så fall
meddelas detta där.
www.bolmsoloppis.se

Välkomna/ Styrelsen

Välkomna hälsar Anette Wallén.

ETT STORT TACK
Tannåkers Norra Älgjaktslag
Kallar markägare och jakträttsinnehavare till årsmöte i Tannåkers
Bygdegård fredagen den 21 september 2012 kl:19:00

Till Lotte o Gert med personal!
För att ni såg till att vi åter fick en fungerande affär och framför allt en
samlingspunkt igen.
Bolmendagen fixade ni ju helt superbt, med mat och

Styrelsen

serveringstillstånd!?, och lite ösregn.
Hälsningar: Stammkund
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Amatörteaterdag
Regionteatern inbjuder till
amatörteaterdag lörd 13
oktober för alla teatergrupper,
både skådespelare och
scenarbetare, i Kronoberg och
Blekinge.
Förra året var vi ett dussin som åkte till Växjö och träffade massor av
kollegor. Vi gjorde spännande övningar och blev inspirerade. Det finns
inget definitivt program ännu men troligen åker vi kl 8 och är hemma
framåt 5-tiden. Kostnaden är 100 kr och anmälan görs till Anette före
30/9: 076-81 940 50 eller fam.jonsons@spray.se

Dansskola i september
Fanny Johansson håller i dansskolan för barn som övar i gympasalen
och vi planerar för en pampig avslutning lördagen den 17 november.
Utöver dansshow blir det mat och musik samt stipendieutdelning.
Skriv in i kalendern!

Scout i Jonsboda
Sommaren går fort och nu är det snart dags att börja en ny termin med
scouterna.Vi avslutade förra terminen med ett härligt läger i närheten
av Eksjö som gav många roliga minnen.
Kanske tar vi med någon idé från lägret till den nya terminen,vi kommer också att vara ute i skog och mark en del.Att laga mat ute över
öppen eld hör ju också till.Är du intresserad av att vara med på scouterna? Har du börjat i 3:e klass eller är äldre är du välkommen att vara
med.Du får gärna komma med och bara prova på någon gång om du
har lust. Vi träffas på torsdagar 18.30-20.00 vid Scoutstugan,Jonsboda
missionshus med start den 6:e september.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 0370-45000 ,mobiltel. 0709997855
eller Anders Ericsson tel.0372-35445 ,mobiltel. 070-9844553
Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda SMU

Öppna styrelsemöten
Vi har vi öppna styrelsemöten så alla medlemmar kan vara delaktiga
och mycket av kulturarbetet görs i tillfälliga grupper.
I höst träffas vi i affärens café 13/9, 4/10, 8/11, 6/12 (torsdagar) kl 18.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
/Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson, Magnus Elisson,
Rosalina Gauffin, Solveig Carlsson & Thina Björnlund
Bli medlem!
Vuxna: 100:- Barn/ungdomar 7-20 år: 50:- Bg: 5861-4868

http://bolmso.se/kulturforeningen.php
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Tack! Therese, Elin, Pontus och Fredrik för er insats under årets sommarkafe´ och kyrka.
Det är alltid lika roligt att komma och fika hos er. I år har ni verkligen
fått jobba ”så svetten lackar”. Besöksantalet har ökat år från år. Så
sommarkafe´et i Tannåker har blivit ett inarbetat namn.
Vi vill också rikta ett varmt tack till Olle Heverius och Sven-Åke
Fyhrlund för ett som vanligt varierat program i kyrkans sommarkvällar. Kyrkan har varit fylld till bristningsgränsen , vilket bevisar att
kvällarna är mycket omtyckta.
Den sista kvällen med trubadur i församlingshemmet var ett litet experiment, som vi tycker blev ganska bra. Fotoutställningen tror vi uppskattades av många, och hantverksförsäljningen gick över förväntan.
Tannåkers kyrkoråd.
17

Senaste information om projektet ”Grönt boende”
Det har kommit in en del synpunkter angående projektet Grönt boende.
Det är bl a placeringen samt utformningen av boendet.
Inom en snar framtid kommer det att hållas ett möte i Tannåker affär
där Henrik Johansson, styrgruppen, m.m samt även politiker kommer
att närvara. Mötet kommer vara öppet för allmänheten och man kan då
komma dit och ställa frågor, ge synpunkter m.m.
Henrik Johansson som arbetar som stadsarkitekt/plan och byggchef på
Ljungby kommun vill gärna ha in synpunkter redan nu och alla är välkomna att ringa till honom för mer information.

Ombud för

beställningsstopp tisdag kl 12,30
hämtning fredag

Hälsar
Styrgruppen för projektet Grönt Boende
Marie J Fredhage , ordf Tannåker sockenråd, 0370-45138 brandstationen@hotmail.com
Susanne Ingemarsson, ordf Bolmsö sockenråd, 070-5594191,
susanneilund@ljungby.nu

Vi har söndagsöppet t.o.m.
Söndagen den 9/9.

TACK!!!

Kanoter och cyklar till
försäljning och för uthyrning.

...Rosalina och Kristina som hållit
i trådarna!
....Simon som jobbat med presentationsfilmen!
... alla solros-supportrar som hejade fram oss till en andraplats!

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

Tel: 0372-930 40
Team Bolmsö
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Grönsaker
från Stapeledsträdgård
Vi erbjuder nyskördade grönsaker direkt till dig! Välkomna
att smaka våra fräscha grönsaker!
Sortiment under september
zucchini(gul, grön, vit), gurka, tomat, vitlök, mat pumpa(green
hokkaido), rättika, Pak Choi och m.m.
Vi tar emot era beställnig via telefon. Dessutom har vi
direkt försäljning hos oss och Anettes Antik i Hov.
Mer information och beställning
Makiko Jonsson
Tel. 0372 80159, 070 8574315

TYCK TILL!
Vill du också ”tycka till”??

Maila till manus@bolmso.se

Höststädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 27 oktober kl 09 är det dags för höststädning i Bolmsö
Hembygdspark
Bolmsö Hembygdsförening

Hyra Sjöviken

Gympa start
Nu är det dags att putsa upp gympaskorna och damma av
gympadressen !
Höstens gympa startar med





GRABBGYMPA söndagen den 2 september kl 19:00.
ZUMBA-AEROBIC måndagen den 3 september kl 19:30
PILATES onsdagen den 5 september kl 19:30

i Bolmsöskolans gymnastiksal.
ALLA är hjärtligt VÄLKOMNA
Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening

Planerar du att hyra Bolmsö Bygdegård Sjöviken under 2013?
Bokningarna är på gång för nästa år så hör av dig om du vill ha en
speciell dag/helg.
Ring Solveig Carlsson tel 0372-910 00 eller skicka mail bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Tio-årsjubileum
Varje sommar sedan 2003 har grannar samlats hos familjen Bolmdahl i
Kärragården för att delta i ”Tjust öppna boulemästerskap”.
De flesta av oss spelar bara boule denna enda dag, men det förminskar
inte viljan att vinna.
Vi har deltagare i alla åldrar,
från förskolebarn till
pensionärer. Under dessa tio
år har vi haft 26 olika segrare.
Det är bara fyra spelare som
vunnit två gånger.
Spelet går till så att vi börjar
med att lotta ihop
tre-mannalag. Lagen är alltså
olika år från år.
Efter gruppspel, semifinaler
och final följer en högtidlig
prisutdelning. De i vinnande
laget får varsin plakett med
inskriptionen ”Tjustmästare”
och årtalet. Laget får
gemensamt ta hand om
vandringspokalen under
kommande år.
I år deltog 38 spelare och segrande lag bestod av David
Johansson, Simon Johansson
och Sofie Jonsson.
Kvällen avslutades traditionsenligt med knytkalas.
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Frukost med Filosofi
i Tannåkers

café, lördagen den 29:e sept, kl. 9:00.
Morgonens tema är ;
"Långsamhetens lov eller vådan av
att åka moped genom Louvren".
Inträde: 40 kr inkl. frukost
Alla hjärtligt välkomna!
hälsar filosoficaféet.

Finns liv efter detta?
Ja ? Nej ? Kanske?
Jonsboda missionskyrka erbjuder för 6.e gången ALPHAkurs.
En mycket uppskattad, världsspridd 10 kvällars kurs vilken drygt 50
personer i trakten redan gått.
ALPHA är en grundkurs i kristen tro där olika åsikter välkomnas.
Prova-på-kväll i Jonsboda missionshus måndagen den 24:e sept kl.
18:30.
Vi bjuder på middag!
För mer info: Mark Munro 073 5158080
Styrelsen för Tannåkers Hembygdsförening har möte torsdagen
den 27 september kl. 19:00 i församlingshemmet.
Suppleanterna är också välkomna.
/Sara Karlsson, ordf.
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Programblad Bolmsö - Tannåker september 2012

METARTÄVLING
vid bron 8 september kl: 9:00-12:00 för alla boende inom BolmsöTannåkers fiskeklubbs område.
Startavgift 40KR för alla över 16, övriga gratis.

Lör 15 12.00 Stopp Sockenbladet september

Inte mycket till programblad!?
Ett försök av oss redaktörer att få ER att läsa igenom hela bladet
Eftersom allt vi i vanliga fall lägger in här alltid finns i en annons
någonstans inne i bladet.
Sök!
Du kan lösa startavgift från 8:30

Njut av Hösten !
Svamparnas Årstid

Innan prisutdelningen serveras : korv-bröd-dricka

Önskar
Susanne & Christer

Välkomna önskar styrelsen för Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb

Tannåkers pingstkyrka
Sön 2 sept kl 17 Församlingsmöte hos Wenche och Ove
Sön 9 sept kl 11 Barnvälsignelse
Sön 16 sept kl 11 Folke Josefsson
Sön 30 sept kl 18 Ekumenisk bön och lovsång
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Röda Korset
Välkommen till månadsmöte med Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
Måndag 3 september kl. 19-21 i Bolmsö församlingshem. OBS! Lokalen
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe.
1 okt. träffas vi i Tannåkers församlingshem kl. 19.
5 nov. kl. 19 i Bolmsö församlingshem.
16 dec. kl. 14 Rödakorsauktion i Sjöviken, Bolmsö
.
Välkommen!

Bokbussen kommer!
Tyvärr så har kommunen inte
uppdaterat turlistan än?!
Gå in på ljungby.se, för att kolla om den blivit uppdaterad.
Redaktörn

Promenader Sommaren 2012
Vi promenerar tisdagar klockan 18.00, samling vid skolan varje gång.

Välkomna Kajsa
S.

12

9

Höstfest i Tannåker
Lördagen den 15 september på Åsarna

TACK

En dag och kväll för alla, unga som gamla.

Tack alla som under sju år har varit med och skapa en By och Torp
dokumentation på Bolmsö. Vid Arkivens Dag den 10/11 kan alla dokumenten beses.

Program: kl. 10.00-14.00
Utställning och försäljning av bl a kravodlade grönsaker, honung, sylt,
hantverk från närområdet m.m. Ni som vill ställa ut är välkomna kl. 09.30
med era saker.

Tack medhjälpare på Bolmendagen och besökare i Bolmsö Hembygdspark
Bolmsö hembygdsförening

Jonsbodascouterna ordnar en bit mat till självkostnadspris samt lite lekar.
En kurs ”Skydda ditt hem” kommer att anordnas på övervåningen i bygdegården kl. 12.00. Det är Räddningstjänsten som kommer ut och håller i
kursen. Kursen ska i första hand leda till att minska antalet skador till
följd av vanliga olyckor inom bostadsmiljön och i naturen. I andra hand
skador till följd av samhällskris eller extraordinära händelser. Bindande
anmälan görs till Marie J Fredhage 0370-45138 eller Anne-Marie Kårhammer 0370-45016, det går även bra att skriva upp sig på listan i Tannåker affären.
Bygdegårdsföreningen håller i lotterier. Hembygdsföreningen står för fika
till självkostnadspris.
Kvällens fest börjar kl. 18.30
Tannåker sockenråd bjuder in Tannåker sockenbor och sommargäster på
en kvällsmåltid bestående av mat producerade och/eller tillagade av den
närliggande bygden. Läsk/lättöl ingår. Tårtor kommer att serveras till kaffet gjorda av Anne-Marie Kårhammer.
Under kvällen blir det underhållning av trollkarl samt annat framträdande.
Bindande anmälan senast den 2 september till Marie J Fredhage 037045138 eller Anne-Marie Kårhammer 0370-45016, det går även bra att
skriva upp sig på listan i Tannåker affären.
Kursen ”skydda ditt hem” samt kvällens fest är kostnadsfri
Alla varmt välkomna
10

Årets Våffelcafé i Sjöviken är till ända. Tack alla som varit där i sommar för att äta våfflor och samspråka. Tack ni som gjort arrangemanget möjligt genom att hjälpa till de olika gångerna.
Bolmsö Bygdegårdsförening
Anton Johansson och Erik Johansson tillsammans med teamet runt om
dem gjorde en stor insats med arrangemanget av Tanitfestivalen. Tack
för allt arbete ni gjort för att skapa denna festival.
Stolt besökare

Saknar Lamm
Under sommaren har det försvunnit 10 lamm
från vår fårflock i Håringe. Tacksamma om ni
som kan ha sett något som ger förklaring till
var de har tagit vägen hör av er. Lika så om ni
hittar ett dött lamm eller ett gult öronmärke
med SE-082027 på.
Donald och Solveig Carlsson i Håringe
Tel 0372-910 00
11

