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TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Bolmsö Sockenråd
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP
Fredagen den 12 december 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!

Så var det åter dags att plocka fram julsakerna ur de dammiga lådorna. Visst är det härligt! Detta år hade jag faktiskt tagit ned tomten från skorstenen så den fick jag nu sätta
upp igen. Även utegranen är redan en vecka innan första advent på plats. Kul att för en
gångs skull vara i tid med en del av julpyntningen. Såhär mitt i finanskrisen finns det
mycket man kan fundera över. När man idag ser att så många är ute efter att vinna pengar
på olika sätt brukar jag i skolan visa på hur liten chans det är att verkligen vinna en stor
summa pengar. Däremot har man redan när man föddes i Sverige dragit en stor vinstlott!
Sannolikheten för att man just är svensk, med de stora fördelar som finns med det, är bara
1 på 1000. Många människor lägger mycket tid på att klaga utan att vi egentligen har
anledning till det. Ta till exempel de möjligheter du har när det gäller tv-tittandet. En som
verkligen tog tag i problemet med att det, enligt mig och många med mig, fanns alltför få
kristna program på tv är Börje Claessson i Älmhult. I maj 2006 startade han Sveriges enda
kristna tv-kanal. Hur kan man se den då? Jo, alla som har viasats tv-utbud på satelliten
Sirius får in den. Alternativt kan man se den på webben på www.kanal10.se. Klicka på
web-TV. Stationen sänder dygnet runt och programtablån kan läsas på hemsidan. Inte
heller där är alla program bra, men det är fantastiskt att möjligheten finns att få goda nyheter in i vardagsrummet.
Kontakta gärna mig om du har funderingar på hur man kan se kanalen. Jag kan även låna
ut smakprov från kanalens sändningar (VHS eller DVD). Överhuvudtaget har Internet
öppnat otroliga möjligheter. Även nästan hela svt:s utbud ligger på Internet under
www.svt.se, vilket gör att du kan se de program du vill se när det passar dig- inte då det
sänds.
Såhär i min sista framsida vill jag önska er alla en riktigt god jul och samtidigt sända en
extra varm hälsning till sockenrådet som jag fick vara ordförande för i tre år. Ni som inte
varit med i sockenrådet än har verkligen missat något! Vilken sammanhållning och så
roligt vi haft! Tack till er alla för att ni alltid varit så snälla och villiga att hjälpa till när vi
ordnat något.
De allra flesta känner till Johannes 3:16 och såhär i juletid blir det ju än mer aktuellt, men
den efterföljande versen är inte dålig heller!
(3:16) Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv
(3:17) Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen
skulle räddas genom honom.
Bästa advents- och julhälsningar!
Lars-Uno
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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
Lars-Uno Åkesson, Bollsta

Bolmsö församling
tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
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.
940 63
E-post: lars-uno.akesson@bolmso.se

Gudstjänster
1 dec kl 08.30
6 dec
7 dec
14 dec
21 dec
24 dec
25 dec
26 dec
28 dec

kl 13.00
kl 16.00
kl 09.15
kl 16.00
kl 14.00
kl 07.00
kl 11.00
kl 18.00

Barn och ungdom
4 dec kl 15.00
7 dec kl 11.15
11 dec kl 15.00
21 dec kl 11.15

Avslutningsgudstjänst för Bolmsö skola,
Tannåkers kyrka
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka
Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Julbön, Fall, Bolmsö kyrka
Julotta, Fall, Bolmsö kyrka
Mässa , Eklund, sammanlyst till Dörarp
Carols vid Betlehem, Julkonsert, Bolmsö kyrka
Eklund, pastoratets körer, Ljungby brassensemble,
Ljungby manskör

Konfirmationsundervisning, Bolmsö församlingshem
Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem
Konfirmationsundervisning, Bolmsö församlingshem
Söndagsskola, Avslutning, Bolmsö församlingshem

Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

Maria Granlund och Kurt Karlsson har deltagit i kommunträff
i Ljungby där ett ämne var kommunens planer för vindkraftverk.
Den som vill veta mer om kommunens vindkraftsplaner kan söka
information via sockenrådets hemsida, www.bolmso.se, där det finns
länk till Ljungby Kommun.

Övrigt
1 dec kl 18.00
2 dec kl 19.00
9 dec kl 14.00

Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Körövning, Tannåker
Dagledigträff, Bolmsö församlingshem
”Vi umgås, äter gröt och klurar lite”
kl 19.00
Körövning, Tannåker
16 dec kl 19.00
Körövning, Tannåker
24 dec efter Julbönen Vi dricker glögg och tänder granen, Bolmsö församlingshem

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd
Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se

19

JONSBODA MISSIONSHUS
Lördagen 27 december kl.18.00 ”Mission stavas passion”,
medverkan av Kristina Gustafsson m.fl.

Sön 7 december kl. 17.00

Sånger i advent
Servering

i Tannåkers bygdegård, Åsarna
(Det datumet som angavs i förra månadens sockenblad är ändrat).
Nyårsdagen kl. 16.00

Julfest för alla
VÄLKOMNA!

JULMARKNAD
I TANNÅKERS FÖRSAMLINGSHEM
Lördagen den 6 december.
Mellan 13.30 – 16.30.
Flera utställare från bygden,
både gamla och nya kommer att finnas där.
Syföreningen serverar kaffe med dopp.
Korv och glögg, samt fiskförsäljning m.m.
i tältet utanför.
Blomförsäljningen kommer i år att ske i
vaktmästarlokalen.

PINGSTKYRKAN TANNÅKER

Mikael Fredriksson kör hästskjuts
som tidigare år.
JULKONSERT I BOLMSÖ KYRKA
Carols vid Betlehem
Pastoratets körer
Ljungby Brassensemble
Ljungby manskör
28 december klockan 18.00
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Kl. 17.00 blir det en
advents/julkonsert
i Tannåkers Kyrka
med körer och solister.

VARMT VÄLKOMNA!
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Inbjudan till konferens
”Landsbygdens bensinstationer och gröna drivmedel”
5 december i Växjö
Indikationer finns om att det inom tre-fem år kommer en reduktion med minst
1000 bensinstationer av dagens ca 3500. Stationerna i sydostregionen säljer
i genomsnitt lägre volymer än stationerna i riket som helhet. Detta innebär att
effekten av nedläggningar kan komma att bli än mer kännbar i sydostregionen.

Lucia & Auktion
Lördagen den 13 december kl 18.00 är det traditionell Luciafest i
Jonsboda missionshus med medverkan av våra scouter och söndagsskola. Det blir även servering och lotterier. Vi kommer
ha en auktion till förmån för vårt barn- och ungdomsarbete med Gilbert Karlsson från Dannäs som
auktionsutropare. Stöd gärna vår verksamhet genom
att lämna ett bidrag till denna.
Alla är varmt välkomna!
SMU i Jonsboda

Projektet ”Rädda landsbygdens bensinstationer” är en satsning i Kronoberg,
Kalmar och Blekinge för att säkerställa en hållbar infrastruktur med fordonsdrivmedel (både fossila och förnybara) även på mindre orter och på landsbygden.
Syftet med konferensen är att belysa möjligheter och hinder för en positiv
samhällsutveckling med bensinstationer och gröna drivmedel även på landsbygden.
Kursrogram:
http://www.rfss.se/Documents/RFSS/Documents Kursinbjudningar2008/08198.pdf

Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets
Måndagen den 1 december i Sjöviken mellan klockan
19.00-21.00.
Ingen kopp eller dopp denna kväll.
Välkomna.

Anmälan:
http://www.rfss.se/kurserasp/courseInfo.asp?id=1433

Bokbussen kommer !

Bästa hälsningar

Obs! Först den 22 januari
Färle
14.20-14.30

Jonas Lööf, sekreterare Miljöfordon Syd
Telefon: 0470-745055, Mobil: 0706-550771
E-post: jonas@miljofordonsyd.se

Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Titta gärna in på vår hemsida: www.miljofordonsyd.se

14.35-14.50
14.55-15.15
15.55-16.10
16.20-16.40
16.45-17.05
17.15-17.30

TACK!
-Ingrid & Mark i Skällandsö för att vi fick komma till er och se er verksamhet
-Vildmarksgymnasiet i Södra Unnaryd för ett trevligt studiebesök.
-Malin Thestrup för guidningen på Stora Segerstad naturbruksgymnasium

onsdag 17/12
Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 11/12
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

15.30-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25
14.10-14.30
14.40-15.00
15.10-15.35
16.30-16.50

Till Bolmsö skola 1 och 15 december

ÖNSKAR KÖPA

Sista aktiviteten för i år blir promenad med lussefika på söderön, Bolmsö
Se separat annons på sidan 8

Brio träjärnväg, även tillbehör såsom lok, vagnar, broar och tunnlar

Välkomna alla gamla och nya medlemmar!

Fam Thestrup 0372-911 85
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Bolmsö-Tannåker LRF
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JULHELGENS TURLISTA Färjeleden Sunnaryd – Bolmsö
JULAFTON, onsdag 24 december, 2008
Första Turen avgår
- från Sunnaryd kl 07.00
Sista Turen avgår
- från Sunnaryd kl 18.00
Sista Turen avgår
- från Bolmsö kl 18.10
Kvällsturer därefter är inställda

Bolmsö Hembygdsförening önskar
God Jul och Gott Nytt År
Nu så här i början på december är det svårt att förstå att ännu ett år har gått och det
snart är jul och nyår igen. Tänk så snabbt allt händer idag, vi hinner inte med känns
det ofta.

JULDAGEN, torsdag 25 december, 2008
Extra insatt morgontur
-från Sunnaryd kl 06.30
Sista Turen på Juldagen
-från Sunnaryd kl 19.00
-från Bolmsö kl 19.10
Kvällsturer därefter är inställda
ANNANDAG JUL, fredag 26 december, 2008
Färjan körs enl. normal lör-sön turlista
07.00-22.00 efter beställning.

TACK till er alla som tillsammans gör Hembygdsföreningens verksamhet bra.
Som nu i höst när det var dags att räfsa i hembygdsparken, alla tunga löv som skulle
tas bort, men så vackert det blev efteråt. Eller ni som kom när det var Arkivens dag,
och på bildvisningen av gamla foton. Eller på någon annan av alla aktiviteter som har
varit under året.
Vi har väldigt många engagerade personer som hjälper till på allt som händer under
året och det är vi otroligt tacksamma och glada över. Bara vid midsommar är det
nästan 100 personer som hjälper till på olika sätt.
Vi blir extra glada om du som inte haft möjlighet att vara med innan kan komma
någon gång nästa år.
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år, vi hoppas ni kan få en stund av lugn
och ro som vi alla behöver. Ta vara på varandra och umgås under helgerna så vi
orkar med allt som står för dörren på nyåret.
Tack för 2008 och välkomna till verksamhetsåret 2009!

Bolmsö Hembygdsförening

God Jul önskar
VÄGVERKET

Behöver Du hjälp med
SÖMNAD?
dragkedjor, gardiner
ändringar eller nytt
STÄDNING?
veckostädning eller höströj

Bolmsö Hembygdsförening
Livets första högtider, Dop och Konfirmation
Nu har vi ett datum vi planerar efter när det gäller utställningen om Livets första
högtider, vi har tänkt oss sista helgen i mars 2009.
Men då behöver vi hjälp från er!
Du glömmer väl inte kontakta styrelsen i Hembygdsföreningen angående om du har
dopklänning, dopminne eller annat kring dopet som vi kan visa upp, kontakta någon
av oss i styrelsen.
Det samma gäller allt du har kring konfirmationen.
Bolmsö Hembygdsförening
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0372-911 84

0702-268680

Ring
Tina Johansson, Bolmsö Kyrkby
Hushållsnära tjänster.
F-skattebevis finns.
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Skytteprogram för Bolmsö SKF
Tisdag
2/12
Luftgevär träning kl. 18.00*, Bolmsö skola, Stefan L + Ulf
Fre+Lör
5-6/12
SUNNERBOTRÄFFEN, Lagan
Tisdag
9/12
Avslutning (Ej skytte) kl. 18.00, Bolmsö skola, Alla
Torsdag
11/12
Extra träning för de som gått vidare i Skyttiaden
Lördag
13/12
Skyttiadens förbundsfinal Söraby (endast de som går vidare)
* Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30
För att erhålla pris vid avslutningen
måste man deltaga 6 ggr på träningar
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan varje tävling till Stefan L. / Kent

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även
www.bolmsoskytte.com
Tävlingar/resultat i förbundet
www.kronobergsskytte.com

Promenader i december
Tisdagen den 2 december klockan 14.00.
Samling vid Tannåkers affär, promenad och sedan avslutar vi med kaffe i affären för dem som så
önskar.

TANNÅKERS DIVERSEHANDEL
NU ÄR DET JUL I VÅRT HUS!
VÄLKOMNA TILL EN JULPYNTAD BUTIK FULL AV JULENS

DELIKATESSER, PYNT & JULGÅVOR.
KOM TILL OSS OCH GÖR DINA INKÖP I LUGN & RO.
TA EN PAUS OCH SLÅ DIG NER I CAFÉET.

GLÖGGEN & PEPPARKAKORNA
STÅR FRAMDUKADE.
VÅRA ÖPPETTIDER I JUL ÄR
22 & 23 DECEMBER
JULAFTON, JULDAGEN & ANNANDAG JUL
27 DECEMBER
29 & 30 DECEMBER
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN STÄNGT
2 JANUARI
3 JANUARI
5 JANUARI (TRETTONDAGSAFTON)
TRETTONDAGEN

09.30 – 18.00
STÄNGT
09.30 – 14.00
09.30 – 18.00
09.30 – 14.00
STÄNGT
09.30 – 18.00
09.30 – 14.00
09.30 – 14.00
STÄNGT

VI PASSAR PÅ ATT ÖNSKA ALLA VÅRA KUNDER
EN FRÖJDEFULL JUL & TACKAR ER ALLA
FÖR ÅRET SOM GÅTT!
LOTTE, MONICA, JESSICA OCH
FAMILJERNA SÖDERBERG

Välkomna Kajsa S.
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VERNISSAGE
Fredag den 5/12 kl.16.30-18.00
håller barnen på Bolmsö skola vernissage i Annas Café vid Tannåkers
Diversehandel.
Här är ni välkomna att beundra alla målningar som har gjorts under hösten.
Tavlor och teckningar kommer att hänga
kvar under några veckor.
Varmt välkomna till Annas café
önskar alla vi i Tannåkers Diversehandel
PS: Vi bjuder på cider och chips!

God Jul och Gott Nytt År
önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla som på olika sätt medverkat
till att Bolmsö Bygdegårdsförening har haft ett så väldigt bra år 2008.
Ni betyder väldigt mycket för att vi kan ha den breda verksamhet vi
har och hålla lokaler till bygdens förfogande.
Efter att haft en tuff höst 2007, ekonomiskt sett, har 2008 blivit mycket
glädjande. Vi har fått ekonomisk hjälp från flera privatpersoner, från
”Perstorp och Hagströms stiftelserna”, Bolmsö CUF och Ljungby kommun. Vårens aktiviteter med Grötagille och vårauktion blev mycket
lyckade, liksom höstens irländska afton.
Att vi sedan också fick bidrag från Boverket till ungdomssatsning i Sjöviken var väldigt roligt.
En hel del arbete har utförts under året på byggnaden och till nyåret
hoppas vi ha klart med ombyggnaderna kring ungdomsprojektet.
Är det fler som vi hjälpa oss tar vi gärna emot en extra Julgåva, på
bankgirokonto 893-5157 eller kontant till kassören Jonny Palm,
Perstorp, tel. 0372-910 23.

TANNÅKERS KULTURAKADEMI
VI SAKNAR MAILADRESSER TILL MÅNGA AV VÅRA
MEDLEMMAR!
TACKSAM OM DU SOM INTE MEDDELAT DIN MAILADRESS, DVS
INTE FÅR INFORMATION FRÅN OSS, SKICKAR ETT MAIL TILL

Bygdegården kostar pengar att driva varför gåvor alltid är mycket
tacksamma att ta emot, inte bara nu utan även i framtiden.
TACK för 2008 och vi hoppas att vi får ha roligt ihop också nästa år.
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening

kulturakademin@gmail.com
SÅ ATT VI KAN UPPDATERA MEDLEMSREGISTRET.
TACK PÅ FÖRHAND!

HÄLSNINGAR
BARBRO SÖDERBERG 0708-753 423
14
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TACK…

Forts. från föregående sida

Till alla som på olika sätt hjälpte till att få det
mycket fina resultatet av 15.895 kronor på
missionsauktionen.
Dessa pengar anslår vi till att hjälpa människor och att sprida det kristna budskapet.

En ny konkurrent till TeliaSonera är Icenet. Icenet kör turbo-3g på den gamla frekvensen för NMT (450 MHz) . Täckningen i Sverige har färre vita fläckar än Telias
och en hög funktionssäkerhet vid elavbrott då man nyttjar Teracoms master med
dieselgeneratorer. Just nu har man problem med investeringarna – med en isländsk
bank som finansiär. Hoppas dock snart att kunna få nya investerare och öka så väl
hastigheten (nu 3,1 Mbit/s för mottagning och 1,8 Mbit/s för att skicka) som sin kapacitet. Idag är kostnaden för tjänsterna relativt hög.
Sammanfattningsvis så kan vi på landsbygden som bor i glesbygdsområden konstatera att vi inte kan förvänta oss att få fibernät inom den närmaste framtiden, men hoppas på kapacitetsutökning för de mobila lösningarna (Bolmsö och Tannåker tillhör
socken där bebyggelsen är för gles). Endast på orter där fler aktörer samverkar och
investerar samt ser lönsamhet kommer det att byggas fibernät.

Bolmsö Kyrkliga Syförening

FISKEVATTENÄGARE
Skötselområde 2
Planera redan nu in den 18 mars i din kalender.
Jag vädjar även till övriga föreningar att inte lägga något möte denna kväll.

Det är då årsmöte i Bolmens FVOF
I övrigt ber jag er läsa vad jag skrev i förra numret av
Sockenbladen.
Birgitta Wallén ordf. i Bolmens Skötselområde 2

BOLMSÖ-TANNÅKER
LRF-AVDELNING PROMENERAR!
Söndagen den 14 december klockan 14.00 anordnar vi årets sista
medlemsaktivitet. Vi promenerar tillsammans för att därefter njuta av
lussefika med glögg, som avdelningen bjuder på.
Vi samlas på gårdsplanen hos Susann och Roger Svensson i Bosagård, Bolmsö. Ingen föranmälan krävs.
För vägbeskrivning, kontakta Susann på tel.nr. 941 48.
Varmt välkomna!

Debatten avslutades med uppmaning till närvarande riksdagsledamöter att lägga fram
motioner och PTS att begära att få skarpare regler för sin tillsynsverksamhet så att
alla aktörer på teleområdet får krav på sig, så att alla, oberoende av vart man än bor,
har tillgång till fungerande telefoni, larmsystem och bredband.
Dagens politiska mål är att minimikravet för bredbandshastighet måste ökas. Förslag
finns i den statliga utredningen SOU 2008:40, ”Bredband till hela landet”. Utredaren
anser att alla i framtiden måste ha tillgång till minst 2Mbit/s och att staten även i fortsättningen bör ta ett övergripande ansvar för att bredband byggs ut i alla delar av
landet.
Antecknat av
Birgit Nyberg

Byt postnummer
När jag ibland letar efter telefonnummer i telefonkatalogen
”LOKALDELEN” eller på Internet (www.eniro.se)
så har jag konstaterat att många inte har ändrat sin adress.
Det står fortfarande 341 95 Ljungby.
Ring och ändra!
tel. 0200-119119 (Lokaldelen) tel. 08-55331000 (Eniro)
Detsamma gäller Ljungby kommun som inte ändrat våra adresser.
Ljungby kommun har tel. 0372-789000

Birgitta i Hov

TUPPAR SÄLJES

Sussex tuppar 24 veckor säljes
Hanna & Elin Svensson Bosagården 0372-94148
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Blir Du lönsam lilla vän?
Denna fråga - som är titeln på en berömd
tavla av Peter Tillberg - som avbildar barnen i en skolsal - kom spontant till mig efter
att ha lyssnat på deltagarna vid temakvällen om Infrastruktur som Länsbygderådet i
Kronobergs län anordnade den 6 november. Medverkande var Vägverket, Postoch Telestyrelsen, TeliaSonera, Icenet och
E.ON.
Under ledning av journalisten Ronny Polback fick deltagarna först kortfattat beskriva
dagsläget och därefter redogöra för sina framtidsvisioner. Sedan följde en intensiv
debatt där många i publiken tog möjligheten att påpeka brister i dagens infrastruktur.
Vägverket arbetar med att öka trafiksäkerheten främst med vägräcken. Man konstaterade att även i framtiden kommer bilen att dominera som transportmedel i vårt län.
I debatten framkom klagomål bl.a. på underhållsbrist av den spårighet som vägräckeskonstruktionen medför och att gamla regler om avgifter för lastbilar på E4 och
E22 innebär att långtradare använder mindre vägar.
Det blev så tydligt i debatten att endast ekonomiska påtryckningsmedel eller god
lönsamhet snabbt sätter fart på förbättringsprocesser. E.ON som efter Gudrun fick en
lag som gör dem skyldiga att utbetala avbrottsersättning jobbar nu med sitt ”Krafttag”
och räknar med att 2011 ha ett elnät med god säkerhet och funktion. Dock framkom
det att E.ON inte vill lägga ner tomrör – för framtida nerläggning av fiber – utan att ha
avtal som bekostar de extra rören. Ett samhällsekonomiskt slöseri!
Post och Telestyrelsen (PTS) framhöll att telelagen från 1993 innebär att det idag är
en fri telemarknad. Lagen genomfördes för att man ansåg att företag i konkurrens
generellt sett är effektivare än ett monopol. Lagen innebär allas rätt till att ringa, larma, Internet ( 50 kbit/s! ) och faxa – men inte rätt till en viss teknik och inte krav på
lika kostnader. PTS är en tillsynsmyndighet och kan tilldöma vite. Publiken vittnade
om att en alltför långsam process pågår i vårt län med krav på förbättring av TeliaSoneras tjänst för fast mobil. Kritiken mot Telia var tydlig – även då det gäller tillgänglighet och hörsamhet för klagomål och samarbete samt stöd till kunder som är intresserade av fiberanslutning. Telelagen innebär att PTS inte kan kräva att en viss operatör erbjuder sina tjänster.
TeliaSonera har som mål att öka sitt utlandsengagemang, Har idag 20 000 anställda i
utlandet och 10 000 i Sverige. 67% av TeliaSonera ägs av svenska staten. Kopparnätet ägs av TeliaSonera och drivs inom företaget Skanova. På sikt (hur länge??) kommer kopparnätet att ersättas av fibernät eller mobilt nät. I Sverige vill man utöka fibernätet och det mobila bredbandet. I stället för fast telefoni erbjuder man trådlösa
accesser (som nu kritiseras av kunder och PTS för brister i funktion och tillgänglighet)
Forts. nästa sida
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Bolmenbygdens
kulturförening
... inbjuder härmed till teater- och
musikföreställningen

”Kul tur i Bolmenbygden!”
eller ”Han kom med tåget” i Bolmsö bygdegård Sjöviken.
Handlingen utspelas i stora delar i cafémiljö och fika ingår i föreställningen.
Den kommer att spelas under två helger med premiär fredagen den
23 januari kl. 19.00 och övriga tillfällen enligt följande:
lördag
24/1 kl 19.00
söndag
25/1 kl 15.00
fredag
30/1 kl 19.00
lördag
31/1 kl 19.00
söndag
1/2 kl 15.00
Biljettpris: vuxna 130 kr och barn/ungdom 90 kr (7-20 år).
Medlemsavgift i kulturföreningen för 2009 är 100 kr för vuxna och 50 kr för
barn/ungdomar (7-20 år) och då får man 30 kr i medlemsrabatt på biljettpriset, samt andra förmåner vid kommande arrangemang och aktiviteter.
Bokning till föreställningen gör man till olika personer beroende på om man
vill bli medlem eller ej.
Biljetter inklusive medlemskap: Magnus Elisson 0372-94131, 070 270 45 71
Enbart biljetter: Bertil Rosenlind 0372-93110, 070 55 930 25
Tips!!! Tänk på att en biljett och medlemskap i kulturförenigen blir en fin julklapp till nära och kära.
Vi ses i januari!
Alexander, Anton, Bertil, Irene, Magnus, Rickard, Rosalina och Solveig
samt skådespelare, musiker, kör & teaterarbetare
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Programblad Bolmsö - Tannåker December 2008

Mån 1

Tis

2

Ons 3
Tor 4
Fre 5

Lör

6

08.30
18.00
19.00
19.00
20.00
14.00
18.00
19.00
19.30
15.00

18.30

Mån 8
Tis 9

13.00
13.30
17.00
11.15
16.00
17,00
19.00
20.00
14.00

Ons 10
Tor 11

18.00
19.00
19.30
15.00

Fre 12

12.00

Sön 7

10

Adventsgudstjänst för Bolmsö Skola, Fall, Tannåker Kyrka
Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets, Sjöviken
Månadsmöte Tannåker Rödakorskrets, hos
Ingrid Rosenlindh, Skogen
Aerobics, Bolmsö Skola
Promenad, samling vid Tannåkers affär
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Körövning, Tannåker
Pilates, Bolmsö Skola
Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem
Bolmsö SKF, Sunnerboträffen
Konferens ”Landsbygdens bensinstationer och gröna
drivmedel”, Växjö
Vernissage, Annas café vid Tannåkers Diversehandel
Bolmsö SKF, Sunnerboträffen
Dopgudstjänst, Bolmsö Kyrka
Julmarknad, Tannåkers Församlingshem
Advents/Julkonsert i Tannåker Kyrka
Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem
Mässa, Gustafsson, Bolmsö Kyrka
Sånger i advent, Tannåkers Bygdegård Åsarna
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Aerobics, Bolmsö Skola
Dagledigträff, Bolmsö Församlingshem
”Vi umgås, äter gröt och klurar lite”
Bolmsö SKF, avslutning (ej skytte), Bolmsö Skola
Körövning, Tannåker
Pilates, Bolmsö Skola
Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem
Bolmsö SKF, extra träning, Bolmsö Skola
MANUSSTOPP SOCKENBLADET

Programblad Bolmsö - Tannåker December 2008

Lör

13

Sön 14

Mån 15
Tis 16
Ons 17
Sön 21
Ons 24
Tor

25

Fre 26
Lör 27
Sön 28

18.00
14.00
09.15
14.00
16.00
19.00
20.00
19.00
19.00
11.15
16.00
14.00
05.00
07.00
11.00
18.00
18.00

Skyttiadens förbundsfinal, Söraby
Lucia och auktion i Jonsboda Missionshus
Dopgudstjänst, Tannåker Kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö Kyrka
Promenad Bolmsö LRF, Bosagård
Mässa, Gustafsson, Tannåker Kyrka
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Aerobics, Bolmsö Skola
Körövning, Tannåker
Gemensam gymnastikavslutning för alla grupper,
Bolmsö Skola
Söndagsskola, avslutning, Bolmsö Församlingshem
Gudstjänst, Fall, Bolmsö Kyrka
Julbön, Fall, Bolmsö Kyrka
Efter julbönen dricker vi glögg och tänder julgranen,
Bolmsö Församlingshem
Julotta, Fall, Tannåker Kyrka
Julotta, Fall, Bolmsö Kyrka
Mässa, Eklund, sammanlyst till Dörarp Kyrka
”Mission stavas Passion”, Jonsboda missionshus
Carols vid Betlehem, Julkonsert, Bolmsö kyrka
Eklund, pastoratets körer, Ljungby brassensemble,
Ljungby manskör

Observera det tidiga datumet för manusstopp!
Anledningen är att januaribladet ska hinna delas ut innan julhelgen!
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