Bibelstudium.
Om Hälsa och krafter det tillåter ämnar jag leda bibelstudier
i höst med början den 10 September.
Kl 18:00 i Bolmsö församlingshem.
Sedan fortsättning varannan måndag till den 3 December.
Välkommen med!
Simon Redegard

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 232 SEPTEMBER 2007
Timade händelser i trakten
Eon gräver ner kabel och gräver upp stora stenar!
Varför får inte jag bära sten när Tommy Körberg?
Skogsägarna äro vilt huggande granbarkborregran!
Varför får inte jag fälla träd när Agneta Fältskog?
Många sängförsäljare gör reklam i TV!
Varför får inte jag ligga när IKEA:s katalog?
Tänkvärt i våra ungars värld.
Kossan parar sig med tjuren för att få kalvar.
Tjuren gör det för att den har lust.
Pappa säger att mamma är medvetslös när
hon köper kläder.
Anarki är ett land där kungen är drottning.
Skelettet är det som är kvar när insidan är
uttagen och utsidan avtagen.
Skelettet är till för att ha nått att hänga köttet på.
Några män har hår på ryggen. Speciellt förbrytare
och badvakter.

MANUSSTOPP den 21 September
Bidrag kan lämnas i brevlåda i Bollsta märkt sockenblad
Mailadress för manus: manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 232 Utgivare: Bolmsö sockenråd
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959

Blåbär är jättegott, för det är sylt i dom.
Arsenik är en stark krydda som lätt kan förstöra
en hel middag.
Lyssna på våra barn, de har mycket att lära oss.
Trevlig höst önskar Susanne i Lund.

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

Nina Griffiths, Granholmsvägen
Leif Bjurka, Bollsta

941 99
941 01

Tapio Lindh, redaktör, Smederyd

911 38

Gudstjänster
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept

kl
kl
kl
kl
kl

11.15
09.15
09.15
11.15
18.00

Gudstjänst, Bolmsö kyrka , Fall.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.

Söndagsskola

TACK
För alla ekonomiska bidrag till
Bolmsö sockenblad.
Bolmsö sockenråd

9 sept
23 sept

kl 11.15
kl 11.15

Söndagsskola, Bolmsö församlingshem
Söndagsskola, Bolmsö församlingshem

Övrigt
20 sept
25 sept

kl 19.00
Kyrkliga syföreningen.
kl 14.00
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
”Människor jag mött”, Astor Ärenskog, Dänningelanda.

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

e-mail adress för manus till sockenbladet:

Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd

manus@bolmso.se
Hemsida
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http://www.bolmso.se
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Bolmsö skolas 1-3 på utflykt
Här publicerar vi några bilder från klass 1-3:s utflykt till Ljungbergmuseét under våren 2007.

Turnépremiär ! !
Heartbreak Hotel

Sånger och texter vi minns

I rollerna:
Jan Lindell och Mats Sturesson
Två män, en gitarr, en kontrabas, ett dragspel,
en banjo och ett munspel i en hotellfoajé.
En foajé där storheter från passerade decennier
dyker upp.
Självklart Elvis Presley men också Jacques Brel
och en och annan poet såsom Werner Aspenström
och Kristina Lugn.
Många vill in på gästlistan men i skrivande stund
är det inte helt avgjort vilka som kommer igenom
nålsögat.

Var? Tannåkers bygdegård
När? 29 sept. kl.18.00

Biljetter? Förköp i Tannåkers Lanthandel 0372-93040
Kostar? Vuxna 140:- scenpass 110:- ungdom 70:Efter föreställningen kommer det att serveras en
sallad med bröd & dryck samt kaffe och kaka ca: 40:Detta förbokar du hos Kerstin Kårhammer 0370-45117
där du även kan förboka biljetter, senast 26 sept.!
Tack - till föräldraföreningen
för den fina grillfesten ni ordnade i samband med skolans vernissage.
Tack -till Kerstin Jansson i
Österås för pianot du skänkte till
skolan. Nu har vi ännu mer musikglädje hos oss!
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Köpes:
Kökssoffa, köksbord
och stolar till fritids nya lokaler.
Ring 94020 eller 94070
Hälsningar från Bolmsöskolan /
Carin Forsmark

Arrangör: Riksteatern Ljungby & Åsarnas bgf i Tannåker

Vad skall bli Kulturföreningens nästa uppsättning?
Innan sommaren hade vi en brainstorming i Bolmsö Bygdegård där vi hade
många vilda förslag på olika teman på Bolmenbygdens Kulturförening nästa
kulturföreställning.
Nu är det dags att gå vidare i vårt tänkande.
Vi behöver många som är med att tänka och spåna på detta temat, välkomna till Bolmsö Bygdegård Sjöviken söndagen den 16 september kl
15.00, det finns fika till självkostnadspris.
Välkomna
Bolmenbygdens Kulturförening
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DAGLEDIGRESAN TANNÅKER- BOLMSÖ
DEN 3 SEPTEMBER.
Program
08 .15 Bolmsö kyrkby
Stiga på utefter vägen.
"Bussfika"
10. 15 Mahults Lanthandelsmuseeum i Simlångsdalen
Guidning affär och lägenhet.
11.15 Selsbo keramik Simlångsdalen.
12.45 Vapnö slott lunch.
13.45 Guidning på Vapnö, därefter tid att handla i gårdsbutiken
15. 45 Skavböke kapell. Vaktmästare guidar och därefter andakt.

Tack för stöd till Bolmsö Bygdegårdsförening
Bolmsö Bygdegårdsförening tackar för det stöd vi fått under senaste månaden.
Det gjordes ett otroligt bra arbete att på endast 4 dagar gräva om avloppet
och se till att allt blev snyggt efteråt. Som vi skrev i förra sockenbladet så
tömmer i stort sett våra ekonomiska tillgångar med denna utgift varför vi är
mycket glada och tacksamma för de ekonomiska bidrag vi får. Stora som
små bidrag, allt är välbehövligt.
Använd gärna vårt bankgirokonto 893-5157 eller kontant till kassören Jonny
Palm, Perstorp, tel 0372-910 23.
Vi vill också tacka alla som jobbat med att vi åter igen kan summera en lyckad sommarcafé säsong. Tack till alla ni som kom och åt våfflor dessa onsdagskvällar. Nettobehållningen för sommaren 2007 är 10.000:Under Bolmsödagarna sålde vi ostkaka och kalvdans i Sjöviken, vi fick in
otroliga 9000:- och det räckte nästan till att betala det porslin vi köpt in innan
vi visste om att avloppet skulle bli så dyrt.

Stort tack från
Styrelsen i Bolmsö Bygdegårdsförening

17 .00 Eftermiddagskaffe i Mahults Hembygdsgård.
C:a 19.15. Åter Bolmsö.

Bolmsö Hembygdsförening
Välkomna!

Kostnad 550 kronor:- vid minst 30 deltagare.
Anmälan till Kajsa S.tel: 94118. eller Berit P.0370/ 45102.

Välkomna på Allsångskväll
Nu när allsång på Skansen är slut för säsongen är det dags att vi gör våra
egna allsångskvällar.
Bolmsö Bygdegårdsförening har engagerat två rutinerade allsångsledare till
att leda en härlig allsångskväll lördagen den 6 oktober kl 18.30 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Vi börjar med lite att äta, vi ordnar med paj, sallad och bröd. Du tar med dig
den allsångsdricka du vill ha.
Senare blir det kaffe med chockladbit, 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.
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Välkomna önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening

tackar de som ville vara med på den avslutade delen av By och Torpvandring
i Tjust rote. Nästa år fortsätter vi med Husaby rote.

Välkomna då!

Kyrkvägen på Bolmsö
Vi i Bolmsö sockenråd har nu undersökt vilka möjligheter som finns
för att få bidrag till att återställa och kanske förbättra kyrkvägen på
Bolmsö. Det är nu möjligt att få bidrag till sådana projekt via länsstyrelsen, men för att detta ska lyckas bör föreningar som är intresserade
av projektet också bidraga med en del pengar.
De föreningar som är intresserade av detta ombedes att kontakta någon av oss i sockenrådet så vi kan sätta igång arbetet med ansökan.

Bolmsö sockenråd
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Promenader i september

Dags för Fotboll
Herrlaget
2/9 Bolmsö – Smålandstenar kl 17,00
23/9 Bolmsö – Dörarp/ Vittaryd kl 17,00
P 12 laget
11/9 Bolmsö – Ljungby kl 18,00
Alla hjärtligt välkomna!

Nu är det dags!
Höstterminen börjar
mån 3/9 kl. 20:00 för aerobics
ons 5/9 kl. 19:30 för medelgympa
sön 9/9 kl. 19:00 för grabbgympa
Alla grupperna håller till i Bolmsö skola.

Tisdagen den 4 september klockan 14 00 Stapeled.
Tisdagen den 11 september klockan 14 00. Skolan.
Tisdagen den 18 september klockan 14 00. Samling vid skolan för samåkning och promenad Hölminge-Tallbacken? med omnejd.
Onsdagen den 26 september klockan 14 00 Lunnagård O.B.S. dag
Välkomna K.S.

Behöver ni hjälp !
Gräsklippning
Snöskottning

Är några av våra tjänster som vi hjälper till med
Enligt överenskommelser
Ring för mera information
F – skattebevis finns

Med vänliga hälsning
A – Tjänst Logistik AB
Tommy Enoksson Tel : 070 – 533 96 01

Håll i gång sommarmotionen nu i höst och/eller
börja en ny motionshöst.
Det är både roligt och nyttigt för kropp och själ.
Du har kanske ont någonstans i kroppen
och därför inte provat att vara med.
Det är bättre att göra något än inget alls.
Var och en gör efter sin förmåga och
Du blir entusiasmerad av våra duktiga ledare
Monica Johansson och Kristina Johnsson.

Tannåkers Pingstkyrka
Söndag 16 sept. kl. 10

Jan och Antonia Stackenburg

Söndag 23 sept. kl. 11

Barnvälsignelse. Stig Göran Lindhe

Söndag . 30 sept. kl. 16

ICBI Britta och Bernt Einarsson

Tannåker - Bolmsö gymnastikförening
5
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Bolmendagen den 28 juli

var det mycket folk ute trots ett omväxlande väder där man fick användning för paraplyet
Nedan lite situationsbilder från
Tannåker
I hembygdsparken monterar scouterna för
karusellåkning.
De fick många glada och intresserade besökare.

Bolmsö Rödakorskrets.
Nu nalkas hösten och det är dags för månadsmöte igen.
Tisdagen den 4 se ptember klockan 19 00- 21 00. i Sjöviken. Kopp och dopp som vanligt (O.b.s. dagen ändrad
p.g.a. Dagledigresan.)
Ett stort TACK till ALLA som på olika sätt medverkade till att lotteriet på
Bolmen-Bolmsödagarna inbringade 3 300 kronor till Krigens offer.
Styrelsen / K.S.

Bolmsö
sockenråds årsmöte
Söndagen den 7 oktober kl. 14
håller
Bolmsö sockenråd årsmöte
i Bolmsö bygdegård, Sjöviken
Mest folk var det i Tannåker i och
kring affären - såväl under dagen som kvällen.
Under dagen var det duktiga ungdomar från trakten som underhöll

Tack
till Bolmsö sockenråd
för den trevliga resen, som Ni
anordnade till Bakken en 18
aug. ” Den sittande ” tipsrundan var ett trevligt inslag.
Nu hoppas vi alla, att alla nyinflyttade skall
trivas hos oss och stanna kvar!

VÄLKOMNA!

Vi som var med på resen

Janne ”Räser” sätter i gång kvällens partaj!

Bortskänkes och säljes.
Bord, 176x90 cm + iläggsskiva bortskänkes. Fint hörnbord 250:-, bokhylla
med vitrinskåp i valnöt, 3 sektioner 400:-.
Ring Tommy 070 5497400 för ytterl. info.

torsdag 6 /9
Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
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Bokbussen kommer

onsdag 12/9

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

Till Bolmsö skola 10/9 samt 24/9

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

15.25-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25

torsdag 20/9
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.10-14.30
14.40-15.10
15.20-15.40
16.30-16.50
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Årsmöte för
Tannåkers Norra Älgjaktsområde
Fredagen den 14 september 2007 kl.19.00 hålls årsmöte
för Tannåkers Norra Älgjaktsområde i Bygdegården Åsarna.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna att besluta om årets älgjakt.
Skjutning på Älg-banan sker den 15 september.
Anmälan Kl. 08.00 – 10.00.
Styrelsen.

O.B.S.
Vittaryd/Tannåkers Älgskötselområde har årsmöte
Den 6/9 -07 på Sara-Gretes i Vittaryd Kl. 19.00.

Norra Bolmsö Älgjaktlag
Kallar till årsmöte d. 12 september
Sedvanliga förhandlingar.
Vi förlägger mötet denna gång hos Nisse Ekwall på Tiraholm. Nisse fixar något gott för det facila priset av 100:-, samt bjuder på någon trevlig jaktfilm.

Vi träffas vid färjeläget 18:30 för att bege oss i samlad tropp till
Tiraholm.
Välkomna önskar styrelsen
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SMU-scout i Jonsboda
En av föreningarna som är verksam i bygden är SMU i Jonsboda.Föreningen
har under många år bedrivit ungdomsarbete i olika former, men i slutet av
1980-talet fanns det ett intresse och behov av att starta en scoutverksamhet
för att man inte skulle behöva skjutsa barnen i våra trakter lång väg till scoutkårer på annan ort. Så efter något års samarbete med Dannäs SMU, dit vi
skjutsade några barn till deras scouter, startade vi 1991 kåren i Jonsboda.
Under dessa år är det många barn som varit med, främst från BolmsöTannåker området och när vi var som flest var drygt 20 barn inskrivna i kåren. Sedan har antalet deltagare varierat,de senaste åren har vi varit något
färre med ca 10 deltagare.
I grunden är vi utomhus till stor del, åtminstone under höst och våren, men
under vintermånaderna har vi haft aktiviteterna inomhus. De första åren höll
vi till i missionshuset i Jonsboda, men våren 1997 invigdes Scoutsstugan
som under vintern byggts om av uthuset som använts som förråd och längre
tillbaka som häststall vid gudstjänsterna.
Det brukar vara ett ganska omväxlande program på våra träffar. Vi har tävlingar och lekar för att lära att samarbeta i gruppen, vi är ute i naturen för att
upptäcka vad som finns där och hur vi kan leva ute på ett enkelt sätt. Knopar
och bygge med surrningar hör naturligtvis till och så blir det en del matlagning över öppen eld. Spårningar brukar vara uppskattade, då går vi en runda,
ibland i mörker och utför olika uppgifter längs vägen. Sen vill vi också ha lite
tid till eftertanke och i våra andakter berättar vi om bibeln och vad den kristna
tron kan betyda för oss.
Varje år brukar vi åka på ett läger och i maj i år var vi med på lägret Vår Glob
-07 som hölls i Vaggerydstrakten.Där var vi ca 100 scouter från 6 olika kårer
som byggde upp en liten by med militärtält och matplatser av slanor. Namnet
på lägret kom av att vi under lägret försökte lära oss lite mer om hur vi kan
hjälpa till med att spara på jordens resurser för att det ska räcka till alla.
Bland annat fick vi prova på att bygga vattenhjul för att driva redskap och vi
fick lära oss om hur vi kan välja vår mat för att skona miljön.
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.
Vi träffas på torsdagar 18.30-20.00 vid Jonsboda missionshus
med start den 6 september.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 0370-45000
Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda
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Programblad Bolmsö - Tannåker September 2007

Sön 2

Mån 3

Tis 4
Ons 5
Tor 6

Sön 9

Mån 10
Tis 11
Ons 12
Fre 14
Lör 15
Sön 16
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09:30
11:15
17:00
08.:15
19:00
20:00
14:00
19:00
19:30
18:30
19:00

Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall
Fotboll– herrlaget, Bolmsö-Smålandsstenar
Dagledigresa, Bolmsö kyrkby
Tannåkers RK hos Karin Nilsson
Start Aerobics, Bolmsö skola
Promenad ,Stapeled
Bolmsö RK, Sjöviken
Start Medelgympa, Bolmsö skola
Start Scouterna, Jonsboda
Årsmöte, Vittaryd/Tannåkers Älgskötselområde, Sara-Gretes

09:15
11.15
18:00
19:00
20:00
14:00
18:00
18:30
19:30
19:00

Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson
Söndagsskola, Bolmsö FH
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Eklund.
Start Grabbgympa, Bolmsö skola
Aerobics
Promenad, Bolmsö skola
Fotboll, P12-laget, Bolmsö-Ljungby
Norra Bolmsö Älgjaktlag, årsmöte, färjeläget
Medelgympa
Tannåkers Norra Älgjaktsområde, årsmöte, Åsarna
Tannåkers Norra Älgjaktsområde, skjutning på Älg-banan

09:15
10:00
15:00
18:00
19:00

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson
Pingstkyrkan, Jan och Antonia Stackenburg
Kulturföreningen, Sjöviken
Mässa, Tannåker kyrka, Gustafsson
Grabbgympa

Programblad Bolmsö - Tannåker September 2007
Mån 17

20:00

Aerobics

Tis 18
Ons 19
Fre 21

14:00
19:30

Promenad, Bolmsö skola
Medelgympa
Manusstopp Sockenbladet

Sön 23

09:30
11:00
11.15
11:15
17:00
19:00

Gudstjänst , Tannåker kyrka , Fall
Pingstkyrkan, Stig Göran Lindhe
Söndagsskola, Bolmsö FH
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall
Fotboll, Bolmsö-Dörap/Vittaryd
Grabbgympa

Mån 24
Tis 25

20:00
14:00

Ons 26

14:00
19:30
18:00

Aerobics
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem, Astor Ärenskog, ”Människor jag mött”
Promenad, Lunnagård
Medelgympa
Heartbreak Hotel, Åsarna, Tannåker

11:00
16:00
18:00
19:00

Högmässa, Tannåker kyrka, Gustafsson, Församlingsdag
Pingstkyrkan, Britta och Bernt Einarsson
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund
Grabbgympa

Lör 29
Sön 30
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