ÅRETS JULKLAPP utses varje år av Handelns utredningsinstitut. Det ska vara en aktuell sak som tros kunna sälja bra och
även vara tidstypisk för samtiden.
I år ha institutet utsett GPS-mottagen till årets julklapp. Detta är
en apparat som med hjälp av satellitsignaler tar emot och beräknar var GPS-mottagaren befinner sig.
Tidigare år har följande utsetts till årets julklapp
1989 Videokamera
1990 Wok
1991 CD-spelare
1992 TV-spel
1993 Parfym
1994 Mobiltelefon
1995 CD-skiva
1996 Internetpaket
1997 Tamagotchi
(elektroniskt husdjur)

1998 Datorspel
1999 Böcker, särskilt Bibeln
2000 DVD-spelare
2001 Verktyg
2002 Kokbok
2003 Mössa
2004 Platt-TV
2005 Pokerset
2006 Ljudbok

Vad som är tidstypiskt för samtiden varierar
minst sagt!
Har du också någon historia, ett recept, knep och knåp eller något annat trevligt som du vill publicera på bladets baksida?
Hör av dig!
NÄSTA MANUSSTOPP
Fredagen den 18 januari kl. 12.00
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad
eller e-postas till manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 236 Utgivare: Bolmsö sockenråd
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959

BOLMSÖ SOCKENBLA8D
NR 236 JANUARI 2008
Julen är nog en av de tider på året då många av oss vill ha det
”så som det var när man var liten”. Doften av pepparkakor,
griljerad skinka, knäck i tänderna, fladdrande stearinljus och julmusik kan ju få de flesta att bli barnsligt upprymda!
Mina barndomsårs jular bestod för det mesta av många minusgrader och massor av snö. För så är det oftast i norra Roslagen
kring jul. Men nu har Bolmsö varit ett känt (och kärt) begrepp i
drygt tio år för mig – och jag börjar vänja mig vid att julen allt som
oftast är grön här!
Detta blir andra julen med barn i vår familj. Känslan av att föra
julens traditioner vidare – och skapa egna och nya familjetraditioner – är mycket inspirerande tycker jag. Givetvis kommer man bli
stolt på ålderns höst om de egna barnen blir lyckligt nostalgiska
när de tänker tillbaka på sina barndomsårs jular!
Med detta vill jag önska Er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Malin Thestrup, Kyrkbyn

VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD

Bolmsö församling
Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta

940 63

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov

941 70

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård

941 41

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen

862 78

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6

171 65

Anders Olsson, Hov

911 13

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn

911 85

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Bolmsö Sockenråd

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i
Bollsta eller e-postas till manus@bolmso.se

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

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling Januari 2008
Gudstjänster
1 jan
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan
Övrigt
17 jan
29 jan

kl 16.00
kl 14.00
kl 09.15
kl 09.15
kl 09.15

kl 18.00
kl 14.00

Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson
Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall
Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall
Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall
Mässa, Bolmsö församlingshem, Gustafsson

Symöte hos Vivi Bolin
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem

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

Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se

Tannåkers sockenråds hemsida
http://hem.passagen.se/tannaker
2
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SMÅLANDS FLORA
Efter närmare 30 års arbete av 380 personer är den nu äntligen klar,
den nya utgåvan av Smålands Flora. Föreningen Smålands Flora har
arbetat med landskapsfloran under flera decennier, huvudsakligen på
frivillig basis med entusiaster som inventerat och beskrivit landskapets
flora i nuet och tillbaka i tiden så långt som anteckningar och äldre
herbarier tillåter. Floran innehåller en sammanställning av hela den
botaniska utvecklingen i landskapet med notiser om fyndplatser och
fyndorter, om invandrande växter, liksom utdöda, om utveckling och
spridning. Floran innehåller även åtskilliga bilder och illustrationer.
Smålands Flora består av två band om tillsammans 1 150 sidor. I det
första bandet finns en guide till den småländska naturen där den är
som bäst. Mer än hundra utflyktsmål från alla delar av landskapet presenteras. Bokens andra band är en uppslagsbok. För alla Smålands 2
931 växter finns här uppgifter om första fynd, förekomst nu och förr
samt miljökrav. Det finns kartor över utbredningen för mer än tusen
växter, och fyndställen anges för de ovanligare. Eventuella småländska namn anges.
En första upplaga om 4500 st trycktes och presenterades i slutet av
november och de såldes slut ganska omgående, en ny upplaga trycks
som skall vara klar i början av februari. Bolmsö Hembygdsförening har
förhandsbokat ett antal böcker och om ni meddelar Solveig Carlsson
så snart som möjligt så kan vi utöka vår beställning.
Böckerna kostar ca 350:- för båda volymerna (vi har ej fått exakt pris i
och med att det är en nytryckning).
Kontakta Solveig Carlsson bostad
910 00, arbete 66423 eller e-post
solveig.carlsson@bolmso.se innan
den 25/1 2008 om du vill köpa via
Hembygdsföreningen
Bolmsö Hembygdsförening
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TILLFÄLLIG TURLISTA UNDER JULHELGEN
Färjeleden Sunnaryd - Bolmsö
JULAFTON, måndag den 24 december
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.
JULDAGEN, tisdag den 25 december
Extra insatt morgontur från Sunnaryd kl.
04.45
Sista turen avgår från Sunnaryd kl. 19.00
Sista turen avgår från Bolmsö kl. 19.10
Kvällsturer därefter är inställda.
ANNANDAG JUL, onsdag den 26 december
Färjan körs enligt normal lör- sön- turlista
(alltså 07.00 – 22.00, dock efter beställning)
Färjan beställs på telefon
070-557 11 90
GOD JUL ÖNSKAR VÄGVERKET

VÄLKOMMEN TILL JULFEST
Bolmsö församling önskar alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Den 6 januari klockan 14.00 hälsas ALLA välkomna till
FÖRSAMLINGENS JULFEST
Vi startar i kyrkan med en familjegudstjänst och fortsätter sedan i församlingshemmet där det blir fika och program för både vuxna och
barn.
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RÖDAKORSINFORMATION FRÅN BOLMSÖKRETSEN

Tack till Elionor!
Stort tack till Elionor Strömgren för den gångna höstterminen.
Vi tackar också Sonja för det goda fikat vi bjöds på.

Eftersom det inte blir något månadsmöte i januari
vill vi gärna berätta och samtidigt uttrycka ett stort
TACK till ALLA som på olika sätt medverkade till
att vår höstauktion blev så lyckad.
Auktionen inbringade ett brutto på 20 818 kronor.

Josefin Kristiansson

Vi vill också önska en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2008.
Styrelsen./ K. S.

PRESSTOPP
Precis innan manusstopp för Sockenbladet har Bolmsö Bygdegårdsförening fått glädjande nyheter. I somras sökte föreningen bidrag från
Boverket till ungdomssatsning som innebär investeringar i ljudutrustning och viss ombyggnad av lokalen samt också ungdomsverksamhets satsning under 2 år.
Beslut togs av Boverket i början av december och av de 88 ansökningar från hela Sverige var det bara 18 som fick bidrag och Bolmsö
var en av dessa. Otroligt roligt och mycket uppmuntrande!
Pengarna är öronmärkta till projektet och kan inte användas till något
annat, dvs inte till att täcka underskottet i ekonomin efter avloppet, så
vår kärva ekonomiska situation har inte blivit bättre totalt sett.
Vi har ännu ej sett beslutet i skrift och då heller inte de villkor som är
förknippade med stödet varför vi inte kan ge mer information till er heller i detta Sockenblad, vi får därför återkomma senare så fort vi har
mer information att ge.
Bolmsö Bygdegårdsförening
4

Bakre raden: Belinda Åkesson, Pernilla Bolin, Jonatan Kristiansson
Främre raden: Stina Bolin, Gustav Kristiansson, Samuel Åkesson

Föräldrarna
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Gatubelysningen Bolmsö/Tannåker
Kenneth Petersson, gatu- och parkchef är den vi ska kontakta när gatubelysningen inte fungerar. Han nås på 78 93 61. Det finns två aktörer som är ansvariga för gatubelysningen på landsbygden, kommunen
och vägverket. Det står VV på vägverkets stolpar och ett femsiffrigt
nummer i ansiktshöjd på kommunens stolpar. Det är viktigt att ange
detta nummer när vi felanmäler lyktor som inte fungerar. Det är viktigt
att vi hör av oss när det inte fungerar.
Bolmsö sockenråd Tannåker sockenråd

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE SOCKENRÅDET!
På sockenrådets årsmöte var det väldigt få deltagare, vilket vi tycker
är synd. Vi funderar över om ett rykte vi hört kan påverka antalet personer som kommer på årsmötet. Ryktet säger att det finns Bolmsöbor
som inte tror att de är medlemmar i sockenrådet och därmed inte får
komma. Vi vill verkligen understryka att alla som bor på Bolmsö är
berättigade och mycket välkomna att delta i sockenrådets aktiviteter
(resor, , fester mm). Ingen behöver ansöka om medlemskap och det
kostar inget. Däremot är vi tacksamma för frivilliga gåvor och förslag
på vad ni tycker vi ska jobba med.
Vänligen Bolmsö sockenråd

Projektinformation från E.ON

Bolmsö
Elektrosandberg (ES):
Projektet kring Håringe är driftsatt och avslutat. Projektet Bolmsö Skola Lida
är i slutfasen där etappen kring skolan är driftsatt och man räknar med att
driftsätta sista etappen mot Lida i år.

Elkraftsbyggarna (EKB):
Etapp syd är driftsatt, återställning och rasering kvarstår. Etapp Mitt är klart
för driftsättning, men pga förseningar med marktillstånd på den sista etappen
Nord kan inte dessa kablar driftsättas förrän den nya kiosken vid bygdegården är i drift pga nödvändig kompensering av Ic, som måste göras när det
blir långa kabelnät. De två sista markavtalen skall enligt beredaren vara på
väg tillbaka underskrivna så etapp Nord skall påbörjas i dagarna och EKB
har lovat att prioritera den delen som gör att vi kan driftsätta etapp Mitt.
Färdigställandet av den Norra etappen kommer att gå in någon månad 2008.

Dannäs Gavlö Tannåker
Elkraftsbyggarna (EKB):
Projektet från Hånger till Gavlö via Dannäs är i full fart och är klart till 85%.
Där det just nu är driftsatt fram till Kvarnagården. Även detta projekt kommer
dröja någon månad in på nya på året innan allt är klart.

Ljungby Energi:
Som ni sett så håller Ljungby Energi på att förlägga sista delen av optoslangen ner till telestationen mot Lagan/Guddarp. I samband med detta så lägger
de även kablar åt E.ON i kommande projekt nästa år. Samarbetet mellan
Ljungby Energi och E.ON har fungerat mycket bra.

Elkraftsbyggarna (EKB):
TACK FÖR FIKAT!
Tack för att ni köpte fika när ni såg på Regionteaterns uppsättning
”Vad ska morsan säga”. Vi får ingen del av biljettintäkterna så behållningen av fikat är vår inkomst. Tack också för de extra gåvorna vi fick
dessa kvällar. Totalt inbringade fikaförsäljningen 3 015 :Bolmsö Bygdegårdsförening

EKB har tre projekt kring Skällandsö, Tannåker, Älgdjurastock och Kärragården nästa år. Arbetet med att ta fram projekthandlingar har kommit igång på
etappen Kärragården, som startar i fält till våren. De två övriga etapperna
beräknas starta i fält efter semestern nästa år.

Avbrott
Avbrottet för två veckor sedan berodde på att en isolator ”brann upp”. Sprickor kan med tiden uppstå i porslinet pga gamla skador från tidigare trädpåfall,
åsknedslag eller vid snabba väderomslag. När till sist sprickan blir så stor att
tillräcklig mycket vatten tränger in så blir det överslag till jord och linjen löser.
Det är svårt att i förhand hitta dessa sprickor.

Henrik Svenningsson E.ON
16
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VÄLKOMNA PÅ ALLSÅNGSKVÄLL!

Tannåker församlingsinformation
En God Jul önskar jag Er samt Ett Nytt År välkommet - ett år som vi hoppas
skall bli ett Gott År för oss alla.
Inför det nya året vill jag informera Er om följande:
Då vår ambition i kyrkorådet är att Ni alla skall få en korrekt information samt
möjlighet att själva framföra frågor, synpunkter och idéer.
Fakta över församlingens ekonomi och beslut etc. är därför en förutsättning
för en dialog samt för att undanröja rykten som kan uppstå och därmed ge en
felaktig bild av församlingen.
Inför 2008
Vi har en god ekonomi ca 1,1 mil i egna medel. Vi har Skogsfastigheten Sunnerö. Vård- och underhållsplan är klara för kyrkan med inventarier. En trädplan planeras för kyrkogården. En välskött kyrkogård. Övriga byggnader är i
bra skick (återstår målningsarbeten åren 08-09). Traktor med tillbehör, verkstad med verktyg samt övriga utrustning, personalutrymme, handikapptoalett.
Övervåningen i församlingshemmet är uthyrt.
En duktig kyrkokör tillsammans med Bolmsös. Sommarkyrka, Musik i sommarkväll etc. listan kan göras lång och allt är möjligt tackvara duktiga medarbetare inom kyrkan.( Ingen nämnd och ingen glömd).
Vad vi saknar är en barn- och ungdomskör då underlag inte har funnits under
många år.
Inför 2008 har vi idéer om att vidareutveckla Sommarkyrkan och Julmarknaden om möjligt. Vi har planer på inköp av ett skåp i Vapenhuset där vi kan
förvara kulturhistoriska föremål med kristna värderingar. Allt finansieras via
församlingskollekt.
Framtid?
Ja med stöd av ovanstående borde det finnas men med dagens samhällsutveckling o.s.v. kan det bli svårt. Våra förfäder som lagt grunden till det arv vi
nu förvaltar funderade också över framtiden. Låt oss hoppas att det vi lämnar
till nästa generation är värt att vårda och bevara. Och att med samhörighet
alla kan se vår församling i en positiv anda. Tiden går fort och 2009 är ett val
till kyrkan( förtroendeuppdrag).
Till sist några ord om Husförhören
Efter att vi tillfrågat varje rote tog vi beslut om ett gemensamt husförhör på
prov att hållas i församlingshemmet den 15 november. Nu var det 25 personer som deltog.
Då varje rote är helt suverän att ta egna beslut i frågan ber jag Er om att
meddela rådet (för planeringens skull) inför hösten -08 - hur Ni vill ha det i Er
rote?
M.V.H. Bertil Rosenlindh
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Ni har väl hört talas om hur trevlig allsångskvällen i oktober var, nu
räknar vi med full lokal!
Bolmsö Bygdegårdsförening har återigen engagerat de två rutinerade
allsångsledare, känna från musical sammanhang, till att leda en härlig
allsångskväll lördagen den 2 februari kl 18.30 i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken.
Vi börjar med lite att äta, Du tar med dig den allsångsdricka du vill ha.
Senare blir det kaffe med chokladbit, för maten vill vi ha 50:- per person vilket betalas när du kommer.
Kanske det kan komma några gästartister också om vi har tur med
bokningarna.
Välkomna önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening

ÅRSMÖTE FÖR BOLMSÖ-TANNÅKERS CENTERAVDELNING
Torsdagen den 7 februari kl 19.00 i Bolmsö
skola.

I år kommer Carina Bengtsson, kommunalråd,
att gästa oss.
Vi bjuder på förtäring och kaffe efter förhandlingarna.
Alla är hjärtligt välkomna!
//Styrelsen
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HAR DU ÄLDRE FÖRENINGSHANDLINGAR HEMMA?

12 baquetter mot ….

Så här efter julstädningen kanske någon har hittat att det finns äldre
handlingar från det rika föreningsliv Bolmsöorten har haft. Vi vill vädja
till er att i så fall lämna dessa till någon i Bolmsö Hembygdsförenings
styrelse så att de kan läggas in i arkivet.

2 flytvästar ( 60-70 kg och 90+-100 kg), dugliga och hela.
Bröden är hem– och nybakta surdegsbaguetter,
mättande goda bröd som är bra för magen.
Kan vara skönt att äta nu i råkylan!

Bolmsö Hembygdsförening har ett arkiv i Bolmsö församlingshem där
sådana handlingar bäst förvaras. Det finns också ett arkiv i Bolmsö
Bygdegård som används till föreningshandlingar, så vi har plats att ta
emot de gamla handlingar ni eventuellt har hemma.

Ring Therese 073 8164425

När det är någon som vill forska eller ta reda på mer om en förening
så är det enklast om allt finns samlat på ett ställe.
Bolmsö Hembygdsförening

Bolmsö Hembygdsförening önskar
GOTT NYTT ÅR!
Årsmötet planeras till måndagen den 25/2, mer om det i kommande
sockenblad.
Bolmsö Hembygdsförening
BIBELSTUDIUM
Välkommen till ny bibelstudietermin med början den 7 januari klockan
18.00 i Bolmsö Församlingshem och sedan varannan måndag.
Vi läser korintierbreven och lyssnar till Curt Westman.

VIKTIG INFORMATION FRÅN
LANTBREVBÄRAREN!

Sedan i april har Bolmsö och Tannåker haft nya postnummer, men fortfarande är det många postförsändelser
som märks med det gamla postnumret (341 95).
Alla som får post med det gamla postnumret måste meddela avsändaren att nytt postnummer gäller. Detta är viktigt eftersom en
del av posten (A5 kuvert) efter årsskiftet kommer att sorteras med
hjälp av en maskin. Är postnumret fel är risken stor att postförsändelserna kan bli försenad i framtiden.
För att maskinen ska kunna sortera posten rätt är det viktigt att korrekt
och fullständig adress anges på postförsändelserna. Den adress som
ska anges är den adress som finns registrerad hos skatteverket. Är du
osäker kan du ta kontakt med Ljungby Kommun som bestämmer de
unika adresserna.
För att lätt ändra din adress finns adressändringskort att få på Posten.
Sune Rosell, Lantbrevbärare

Simon Redegard
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TANNÅKERS PINGSTKYRKA

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
våren 2008 forts

Nyårsdagen kl. 16. Julfest för alla. Servering.
Lördag 12 jan kl. 15. Församlingens års- och administrationsmöte.

Mars
Tisdag

11/3

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Lördag

15/3

Luftgevär träning kl. 09.30

Bolmsö skola

Tisdag

18/3

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Lördag
Tisdag

22/3
25/3

PÅSKAFTON, inget skytte
Luftgevär träning kl. 18.00

Lördag

29/3

LIONS CUP
(Anmälan senast ca 20 mars)

Söraby/Rottne

April
Tisdag

1/4

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Lördag
Tisdag

5/4
8/4

FÖRBUNDSMÄSTERSKAP
Luftgevär träning kl. 18.00

Lördag

12/4

FÖRENINGSMÄSTERSKAP/AVSLUTNING
från 08.00
Bolmsö skola
Alla

Donald + Stefan J

VÄLKOMNA!

Ulf + Olle
Kent + Magnus E

Jonsboda Missionsförsamling
30 dec. Gudstjänst kl. 10:00 Kjell Larsson.
Sång av Siv Gustafsson och Kicki Josefsson.
6 jan.

Gudstjänst kl. 10:00 Kristina Gustafsson.
Sång av Mattias Pettersson.

12 jan. Årsmöte. Kl. 14:00.

Bolmsö skola
Stefan L + Malin J

Kent + Stefan L

Kungshögshallen

Bolmsö skola
Stefan J + Pernilla

Alla välkomna!
Med tillönskan om en meningsfull Jul !

LANDSBYGDSPROGRAM 2007-2013

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING

Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik.
Det övergripande målet för politiken är att bidra till en ekonomisk,
ekologisk och social utveckling av landsbygden.
Hur strategin ser ut för landsbygden i Kronobergs län kan man läsa i
skriften ”LANDSBYGDSPROGRAM 2007-2013, en regional genomförandestrategi för Kronobergs län”. Den ges ut av länsstyrelsen och
kan beställas kostnadsfritt på telefon 0470-860 00
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
våren 2008
Januari
Lördag

12/1

Luftgevär träning kl. 09.30

Bolmsö skola

Tisdag

15/1

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Lördag

19/1

Tisdag

22/1

ÖRKENTRÄFFEN
(Anmälan senast 9 jan)
Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

Lördag

26/1

Luftgevär träning kl. 09.30

Bolmsö skola

Olle + Kent
Stefan L + Pernilla

Braås
Donald + Stefan J
Kent+Olle

Februari
Lördag
2/2
Tisdag
5/2

TRIANGELMÄSTERSKAP
Kalmar Södra
(Deltagare tas ut av förbundet)
(Ej skytte) kl. 18.00

Bolmsö skola

REGIONFINAL SKYTTIADEN
Luftgevär träning kl. 18.00

Söraby/Rottne
Bolmsö skola

9/2

VÄXJÖTRÄFFEN
(Anmälan senast ca 31 jan)
Luftgevär träning kl. 18.00

Växjö

Alvesta

Tisdag

12/2

Lördag

16/2

Tisdag

19/2

ALVESTATRÄFFEN
(Anmälan senast ca 7 feb)
Luftgevär träning kl. 18.00

Lördag
Tisdag

23/2
26/2

SKIDSKYTTE kl. 09.30
Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola
Pernilla + Stefan L

Bolmsö skola
Stefan J + Donald

Bolmsö skola
Bolmsö skola
Stefan L + Johnsson

Mars
Lördag

1/3

Tisdag
Lördag

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Jag vill tacka alla mina duktiga gymnastikdeltagare i Pilates- och i
Grabbgympagruppen för det gångna året. Ni har verkligen varit flitiga i
år, och då är det extra roligt att vara ledare.
Jag önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR, så ses
vi nästa termin igen.
Monica

Stefan L + Johnsson

Lördag

PROMENADER I JANUARI 2008
Dags igen?
Känner Du/ Ni för att börja så startar vi:
Tisdagen den 22 januari 2008 klockan 14 00. Kyrkbyn.
Tisdagen den 29 januari 2008 klockan 14 00. Sjöviken.
God Jul och Gott Nytt År önskar Kajsa.

Älmhult

4/3

ÄLMHULTSTRÄFFEN
(Anmälan senast ca 21 feb
Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola

8/3

Luftgevär träning kl. 09.30

Bolmsö skola

Bokbussen kommer
torsdag 10/1
Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 16/1
14.20-14.30
14.35-14.50
14.55-15.15
15.55-16.10
16.20-16.40
16.45-17.05
17.15-17.30

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

15.25-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25

torsdag 24/1
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.10-14.30
14.40-15.10
15.20-15.40
16.30-16.50

Till Bolmsö skola 14/1

VI VILL TACKA ALLA VÅRA KUNDER
FÖR ETT HÄRLIGT 2007 OCH
ÖNSKAR ER ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Stefan J + Palm
Kent + Pernilla

RIKSFINAL SKYTTIADEN
12

TANNÅKERS DIVERSEHANDEL
Petra, Linda & familjerna Söderberg
9

Programblad Bolmsö - Tannåker Januari 2008
Tis 1

16.00
16.00
10.00
14.00
18.00
18.00
20.00
19.30
09.30
14.00
15.00
09.15
11.00
19.00

Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson
Julfest, Pingstkyrkan
Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling
Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. Därefter julfest i FH.
Mässa, Tannåker kyrka, Gustafsson
Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegard.
Aerobics, Bolmsö Skola
Medelgympa, Bolmsö Skola
Luftgevär träning, Bolmsö skola, Olle o Kent
Årsmöte, Jonsboda Misssionsförsamling.
Års– och administrationsmöte, Pingstkyrkan
Gudstjänst, Bolmsö FH, Fall
Gudstjänst Tannåker kyrka, Fall
Grabbgympa, Bolmsö Skola

Mån 14
Tis 15
Ons 16
Tor 17
Fre 18

20.00
18.00
19.30
18.00
12.00

Aerobics, Bolmsö Skola
Luftgevär träning, Bolmsö skola, Stefan L. O Pernilla
Medelgympa, Bolmsö Skola
Symöte hos Vivi Bolin
MANUSSTOPP SOCKENBLADET

Lör 19
Sön 20

ÖRKENTRÄFFEN, Braås
09.15 Gudstjänst, Bolmsö FH, Fall
18.00 Gudstjänst , Tannåker kyrka, Eklundl
19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola

Sön 6

Mån 7
Ons 9
Lör 12

Sön 13

Programblad Bolmsö - Tannåker Januari 2008

Mån 21

18.00
20.00
14.00
18.00
19.30
14.00

Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegard.
Aerobics, Bolmsö Skola
Promenad, Kyrkbyn
Luftgevär träning, Bolmsö skola, Donald o Stefan J
Medelgympa, Bolmsö skola
Symöte hos Märta Thyrman

09.30
18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola, Kent o Olle

Sön 27

09.15
18.00
19.00

Mässa Bolmsö FH, Gustafsson
Mässa, Tannåker kyrka, Gustafsson
Grabbgympa, Bolmsö Skola

Mån 28

19.00
20.00
14.00
14.00
19.30

Tannåker Rödakorskrets hos Karin, Tannåker
Aerobics, Bolmsö Skola
Promenad, Sjöviken
Dagledigträff, Tannåker FH
Medelgympa, Bolmsö skola

Tis 22
Ons 23
Tor 24
Lör 26

Tis 29
0ns 30

Triangelmästerskap, Kalmar Södra, Bolmsö skola

Sockenbladets
redaktörer

önskar Er alla
ett Gott och Aktivt 2008
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