
  

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 
 

http://www.tannaker.org  

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  
5850-5959 

 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 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 mai lboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för  manusstopp! 

 
Bolmsö Sockenblad  
är tryckt hos 

Bolmsö Sockenblad nr 271  Utgivare: Bolmsö sockenråd  
 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD  
Nr 271 december 2010  

 
 
 
Vi har nu passerat det som för många är  
årets svåraste månad, dvs november.  
Grattis till Er, Ni överlevde också i år. 
Nu gäller det att komma ihåg och  
värdesätta glädjeämnena. 
Bolmsö skola är inte nedläggningshotad  
i Ljungby kommuns översyn av landsbygdsskolorna. 
 

Det är också viktigt att vi har en affär och bensinstation. 
Utan affär och drivmedel kommer mycket att bli krångli-
gare och göra det besvärligare att välja Bolmsö som  
bostadsort.  
Låt oss nu se vintern an och se när Bolmen lägger sig.  
Julen blir såklart ”juligare” om snön och frosten kommer i 
tid. Nu stundar en skön tid för oss bofasta. Nu får vi  
återigen betalt för att vi bor på Bolmsö.  
 

Det var en granne som alltid spådde väder. Ett år spådde 
han en grön jul. Det blev som vanligt, dvs tvärtom, fullt 
med snö. En morgon när han vaknade hade någon ställt en 
gräsklippare mitt på den snötäckta gräsmattan. Det ändra-
de inget. Nästa år så spåddes det igen. 
Så är vi Bolmsöbor. Vi blir inte  
nerslagna av småsaker. 
 
 

Claes i Ängarna 
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Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 
Sockenrådet efterlyser fler gästskribenter till Sockenbladets förstasida! 
Skriv en text och skicka den till manus@bolmso.se, eller lägg den i 
Sockenrådets brevlåda i Bollsta, så publicerar vi så många vi kan! 
 
Vi vill också gärna ha in bilder till hemsidan, www.bolmso.se. Det kan 
vara bilder från bygden - lokala evenemang eller naturbilder från vår 
vackra ö. Skicka bilden till webmaster@bolmso.se. 

Sockenrådet vill önska er alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Susanne Lööw, Hor nstrand tel. 911 01   
      E-post: manus@bol mso.se 
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Bolmsö församling           
 
Gudstjänster 
 5 dec  kl 11.15 Familjegudstjänst med dop, Utdelning av   
                                          barnens bibel, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
12 dec kl 09.15 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
19 dec kl 11.00 Mässa, Gustafsson, sammanlyst till 
    Vittaryds kyrka 
24dec  kl 14.00 Julbön, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
    Vi tänder utegranen och dricker glögg 
    efter julbönen, Bolmsö församlingshem 
25 dec kl 05.00 Julotta, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
26 dec kl 11.15 Mässa, Gustavsson, sammanlyst till 
    Bolmsö kyrka 
31 dec kl 18.00 Nyårsbön, Eklund, sammanlyst till 
    Berga kyrka 
 
Barn och ungdom 
   5 dec kl 11.15 Familjegudstjänst med utdelning av      
                                                barnens bibel, Bolmsö kyrka 
Övrigt 
 6 dec  kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs.hem 
14 dec kl 14.00 Dagledigträff, Bolmsö förs.hem 
    ”Julgröt” 
    Bertil Rosenlind mfl 

 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

beställes dagen innan 
  

Välkomna!  
 



  

 

Vi behöver slanor och störar 
 
Hankagärdsgården utmed Bolmsö hembygdspark behöver lagas och 
bytas. Arbetet planeras att göras våren 2011 men vi önskar få hjälp 
med att få störar och slanor nu i vinter. 
 
Slanorna skall vara av gran (helst undertryckt) och 3 meter långa, 
störana helst i ene och 2,5 meter långa. 
 
Hör av dig till någon i styrelsen om du har material du kan skänka oss 
 
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 
Eva Johansson, Kyrkbyn, 0372-91028 
Kenneth Petersson, Brogård, 0372-91071 
Olle Josefsson, Perstorp, 0372-91155, 070-2730445 
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, 0372-91024, anna-
lena.wiktorsson@bolmso.se 
Britta Kristiansson, Hov, 0372-91050 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen, 0372-862 78, 
kurt.karlsson@bolmso.se 
Helén Johansson, Lida, 0372-94149, helenbengt@hotmail.com 
Rolf Nilsson, Kärragård, 0372-94136, 070-6662026 
 

 
Bolmsö Hembygdsförening 

Tack! 
 

Till alla er som kom till missionsauktionen och hjälpte till 
att få en trevlig och glad stämning och framför allt ett bra 

resultat av kvällen, nämligen 14 500 kr 
 
 

Bolmsö kyrkliga syförening  
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Välkomna att Julklappsf ynda!  
 
 

hos Eklunds Metall  i Lida 
 

Söndagen den  5 December, kl 10-14 
  

"Eklunds Metall - Ditt Ljus i Mörkret" 
 
 
 
 
 
  
 

Vi erbjuder försäljning av:  
Taklampor, takpendlar, tavelbelysning, väggarmatur ,  

fönsterlampor, blomsterlampor, värmelyktor, värmeljusstakar, 
ljuskällor m.m. till riktigt bra priser. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leif Eklund ställer ut sina oljemålningar. 
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Furulund, Hov hyresledigt! 
 

3 rum och kök, ca 70 m². Tillträde fr o m 2011-02-01. 
Christer o Patrik Lööw. 

Tel 0372-48452 

 

Tannåkers Diversehandel 

VILL DU VARA MED OCH FORMA FRAMTIDENS LANTHANDEL? 
 
Vi söker ny medarbetare till butiken i Tannåker och längtar efter Dig som: 
 
Är en glad & positiv person 
Har en stort matintresse 
Trivs i mötet med nya människor 
Brinner för kundservice 
Trivs med många bollar i luften 
Van att arbeta självständigt  
Är flexibel och stresstålig 
Värdesätter ordning & reda 
Kunskaper i engelska / tyska är en merit. 
 
Tjänsten är en deltidstjänst med viss variation under året. Tillträde snarast. 
 
Intresserad? Välkommen med Din ansökan senast 7 december. Skicka ett 
mail till tannaker@gmail.com eller skicka Din ansökan till Tannåkers Diverse-
handel, Box 7322, 187 14 Täby och berätta om Dig själv.  
Välkommen med Din ansökan.  

 

                           Promenader December  
 

Vi går bara vid ett tillfälle denna julmånad. 
   Tisdagen den 7 december  klockan 14 00 i Stapeled 

 
    Välkomna!            Kajsa S. 
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Alla som är intresserade av att prova eller fortsätta med  
gymnastiken,har möjlighet att få göra det, i Bolmsö skolas  
gymnastiksal kl 19.00 
20 dec, 27 dec samt 3 jan 2011.  
Kostnad 20:-/gång. 
  
Vårterminen börjar  
  9 jan kl 19.00 med Grabbgympa 
10 jan kl 19.30 Aerobics 
12 jan kl 19.30 Pilates 
  
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna! 
Tannåker o Bolmsö gymnastikförening 
 
 God Jul från Monica o Kristina 

Uthyres 
Ljus och rymlig tvåa i  
Tannåkers Kvarn,  
för omgående uthyrning, 
Ca. 70 kvm. Golvvärme. 
El, värme,vatten och 
båtplats ingår i hyran. 
25 meter till gemensam  
pool (Bolmen). 
 
Vid intresse ring  
Icke: 070-589 67 76 

Tack! 
Till släkt och vänner för att ni gjorde min 90-års dag så  

trevlig och minnesgod. 

Sten 
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God Jul och Gott Nytt År  
önskar  

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
 
Vilket fantastiskt år det har varit för Bolmsö Bygdegårdsförening. 
 
Först ett härligt jubileum för bygdegården och så utmärkelsen Årets 
Bygdegård! 
 
Styrelsen vill riktiga ett stort TACK till alla som på olika sätt med-
verkat till att Bolmsö Bygdegårdsförenings verksamhet och som är 
en aktiv del i utmärkelsen Årets Bygdegård.. 
 
God Jul till er och TACK för 2010, vi hoppas att vi får ha roligt ihop 
också nästa år. 

 
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
TACK 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening vill tacka alla 
som kunde vara med att fira Årets Bygdegård  
vid festen i Sjöviken. Särskilt Tack till  
HuxFlux som ledde Allsången på ett  
fantastiskt sätt.  
Tack också till Tiraholms Fisk för gott  
samarbete kring förtäringen och inte minst  
tack till er som hjälpte till under kvällen och 
såg till att allt fungerade med servering,  
disk och städ. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Eva i Hov 
 

Blommor till advent 
 
 

Julstjärnor, hyacinter, amaryllis, enar mm. 
Dörrkransar med blandat vintergrönt + dekoration 

Julmys arrangemang med ljus, snittblommor, julgrupper i olika 
prislägen. 

Beställ dina julblommor i god tid. 
Tel. 0372-941 70, 070-539 41 70 

PROGRAM  BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING DECEMBER 
  
Lördag   4/12    SUNNERBOTRÄFFEN        Åbyhallen Lagan 
Tisdag    7/12    Avslutning (Ej skytte) kl. 18.00    Bolmsö skola 
 
se även www.bolmso.se/skytte  

Ett stort tack… 
 

till alla tränare och ledare i Bolmsö IF för året 2010. Jalle, Martin 
och Eva som har haft hand om P98-laget, Johan, Marie och Annie 
som har tränat knattarna samt Annika, Ronny och Petri som har  
tränat miniknattarna. Tack även till Pontus och Mattias som ställt 
upp och dömt P98's matcher. Utan alla er skulle vi inte kunna driva 
vår förening! Ett stort tack även till alla som hjälpte till vid vår  
fotbollsskola i somras. 
 

God Jul och gott nytt år! 
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Bolmsöleden
Anpassad Turlista i julhelgen.

Julafton:

07.00-18.00. Obs! Sista tur från Bolmsö kl 18.15

Juldagen:

Extra turer från Sunnaryd 04.45, 06.00. (Om vi har resenärer)

07.00-19.00. Obs! Sista tur från Bolmsö kl 19.15

Annandag jul:

Normal helgturlista, 07.00-22.00

God Jul

Och 

Gott Nytt År
Önskar Färjepersonalen

Adventscafé i Tannåkers bygdegård  
söndag 5 december kl. 16.00  

. 
Vi sjunger tillsammans advents- och julsånger.  

Medverkan av sångare och musiker från Tannåkers pingsförsamling och 
Jonsboda missionsförsamling. 

  
Servering. 

 Varmt välkomna! 
  

Arrangörer: Tannåkers pingstförsamling och  
Jonsboda missionsförsamling 

Barnsäng 
Astrid, snart 3 år, vill inte sova i spjälsängen när hon kommer till mormor 
och morfar i jul. 
Om du har en begagnad barnsäng som är snäppet större så hör av dig. 
 

Sara o Sven-Eric Karlsson Tannåker 
0372-930 62 eller 070-34 46 105 
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kl 17.00 
i Tannåkers kyrka 
Varmt välkomna! 
Tannåkers kyrkoråd 
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TYCK TILL! 

Vill du också ”tycka till”??          Maila till manus@bolmso.se 

HEJ alla pendlande Bolmsöbor och alla andra bilister som 
kan känna sig berörda. 
Undertecknad bor i Tannåkers Kvarn utmed den starkt trafikerade   
huvudleden till Bolmsö. Nu är det så att sjuttioskyltarna står ca. 100 
meter innan Kvarnen (från affären sett), därefter en svag högerkurva 
genom bokskogen som skymmer sikten. Om man nu nöjer sig med att 
accelerera upp till sjuttio uppstår det nog inga större faror, MEN tyvärr 
håller nog de flesta ca. hundra! eller mer förbi Kvarnen. 
Så var gång vi boende eller våra gäster skall lämna Kvarnen, känns det 
som en lek med döden. Det är knappt man hinner över vägen om det 
kommer någon så fort. Skulle men dessutom få motorstopp, så blir det 
kört på riktigt så att säga. 
 
SÅ SNÄLLA! Lätta lite på gasen! 
 
Christer i Kvarnen 

Hej alla Skällandsöbor! 
 

Nu börjar det dra sig mot nyår och många bruka då vilja fira in det nya 
året genom att skjuta raketer. 
Jag vill rikta en vädjan till alla i Skällandsö att ni skjuter av eventuella 
raketer enbart på nyårsnatten, samt att dessa raketer riktas bort från 
mitt stall. Hästarna blir väldigt rädda när det börjar smälla och lysa på-
himlen. Så för både hästarnas och min skull (som måste försöka lugna 
dem) ber jag er att ha detta i åtanke. 
Tack på förhand för att ni tar hänsyn! 
 
Med vänlig hälsning:  Marie Svensson Skällandsö 
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Tannåkers Diversehandel 

Visst vill vi ge våra stamkunder något extra så här inför 
jul. Vår egen tomte kommer därför under vecka 49 att 

skicka ut värdekort som ger Dig 5% extra rabatt under ett 
köptillfälle i december. Ta med kortet till butiken så 

drar vi av rabatten. Självklart får Du även Din vanliga 
stamkundsrabatt. 

 
Vi har öppet som vanligt under julhelgen förutom följan-
de dagar: 
 

Torsdag den 23 december, stänger vi kl. 17.00. 
Julafton, juldagen samt annandagen – stängt 

 
Nyårsafton, nyårsdagen samt Trettondagen – stängt 

Trettondagsa fton stänger vi kl. 14.00. 
 

 
Vi ser fram mot ett gott 2011 och önskar alla  
kunder en riktigt go´ och skön helg. 
 
Barbro & Johan Söderberg med personal 

Sten 

 

Tack för födelsedagspresenten! 
 

Bolmsö IF          Bolmsö Skytteförening  
 

Bolmsö Bygdegårdsförening  
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Julklappstipps  
Ge bort en prenumeration. 
 
Vill du bli klubbens hjälte? 
  
Just nu söker Bolmsö IF hjältar till föreningen! 
Teckna en prenumeration på Triss. Det är en hjälteinsats som vi i  
klubben kan leva länge på.  
Du kan prenumerera på 4 Trisslotter för 100 kronor i månaden, 6 för 
150 kronor i månaden eller 8 för 200 kronor i månaden.  
Bolmsö IF får 20 kronor vid köp av 4 Trisslotter per månad, 30 kronor 
om du köper 6 lotter per månad och 40 kronor om du väljer 8 i måna-
den  
Eftersom detta ger oss pengar varje månad från dig, har din insats stor 
betydelse.  
Dessutom tar du chansen att bli miljonär varje gång Trisslotterna  
kommer hem till din brevlåda.  
  
Stöd Bolmsö IF. Teckna din prenumeration på 
www.stödminförening.se eller kontakta mig så hjälper jag dig 
Vi behöver dig! Bli klubbens nästa hjälte nu. 
 
Bolmsö IF 
Magnus Elisson, ordförande 
0372-941 31; 070-270 45 71 eller magnus.elisson@ljungby.nu 

  

Bokbussen kommer! 
 

    onsdag 1/12   torsdag 9/12  
Skällandsö  15.15-15.30  Hölminge 15.05-15.20 
Skällandsö/Lunden1 15.35-15.50  Tjust  15.35-15.50 
Flahult   16.35-16.50  Stapeled 16.25-16.40 
                 Skogshäll 16.45-17.00 
                              
   Till Bolmsö skola den 6/12   
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Sommarens stora teaterprojekt!!! 
 
 

Dramakurs för alla nya och gamla teaterapor som vill vara med och 
svetsa ihop en trupp av skådespelare till sommarens utomhusteater.   
 

Start söndagen den 9/1 kl 14 i gymnastiksalen. 
 

Vi behöver ALLA krafter vi kan uppbringa, både att vara med på 
scen och hjälpa till med det runtomkring. Det blir åtta grupper som 
ska jobba tillsammans; Scen & scenografi, Musik, Skådespelare, 
Regi & koreografi, Rekvisita & kostym, Ljud & teknik,  
Marktjänst (parkering, fika, skyltning osv), Ekonomi &  
marknadsföring. Hör av dig till Anton, Magnus, Lotta eller Irene. 

 
God Jul & Gott Nytt Kultur-år! 

 

Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se 
Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu 
Lotta 0372-94177, 070-6794177, liselott.johansson@hotmail.com 
Anton 0372-94137, 070-2952442, d_hunter@hotmail.com  
Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne & Solveig 

 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php 

Snart är det nytt år så det är lika bra att förnya medlem-
skapet för 2011, redan nu. Bg: 5861-4868 

100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-20 år) 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening
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TACK STEN! 
  
Ett stort tack för den fina 90-årsfesten 
du  bjöd på i Bolmsö bygdegård  
den 17 oktober. 
  
Vilket kalas!! 
  
Från alla oss som var med  
genom Lars-Uno 
  

BolmsöTannåkers Rödakorskrets 
Månadsmöte i december.   
Måndagen den 6 december klockan 19 00- 21 00 i Sjöviken. Ingen 
kopp eller dopp det här mötet. Som en information angående 
vår höstinsamling: Vi har med stor glädje kunnat  
skicka iväg 9 300 kronor till hjälp för 
"Medmänskligt arbete i Sverige.”  
Tusen TACK.  Styrelsen/K.S. 

Konsert i Sjöviken onsdagen den 8/12 kl 18:30 
I samband med ”Grönt boende”-projektets möte. 
Kulturföreningen i samarbete med musikskolan presenterar stolt en 
minikonsert med den lilla orkestern som övat i Sjöviken under  
hösten. Matilda Svanholm, Oskar Jonsson och Ludvig Waltersson  
spelar några låtar tillsammans med 
Anton Johansson och Lars Antonsson. 
Det blir fika och musik som första 
inslag under mötet. 
 
Välkomna! 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening
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God Jul önskar vi  

alla kunder och gäster.  

 
 
 
 

 Ge bort en rökt fisk i julklapp! 
 
Öppet: Tors – sön 10,00 – 18,00 året ut

  

V 51 mån-tors 10,00 – 18,00 
 

Familjen Ekwall Tiraholm  0371-64019 fisk@tiraholm.se 

Många hjärtliga tack  
till mina goda och kära vänner för välkomst hälsningen tillbaka 
till Bolmsö. Det är ca. sextio år sedan jag tillbringade mycket 
tid hos tant Ellen och farbror Janne, och satt i knäet på Olle. 
När tant Lali bakade bullar var jag alltid på plats. Då fanns det 
skola i båda ändarna på ön och fyra affärer. Ingen TV och fär-
jan Bolm var utan linor och man backade av. Bilarna var få, då 
och då passerade Johan i Torp, Mandel i Lunn eller Hjalmar 
och Gösta med lastbil. När smeden Andreasson från Tannåker 
kom då fick jag åka med på fotsteget på hans T-Ford ända till 
Lida och gå tillbaka. 
Sedan blev det vackra Tannåker. Om ett tag, vet ej hur länge, 
ska jag flytta tillbaka till Tannåker, till den vackraste platsen 
på höjden med sjöutsikt. Hoppas att jag då är välkommen 
även dit. 
Tack mina kära systrar, älskade barn och underbara 
vänner. 
Ulf Svensson 
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Gudstjänster Jonsboda Missionshus  
 

Söndag    5/12    kl.16.00  Adventscafè i Tannåkers bygdegård 
     Arrangör: Jonsboda Mi ssionsför samling  
         Tannåker Pingstförsamling 
 
 Lördag  11/12  kl . 18.00 Luciatåg med scouterna och auktion 
          Auktionsutropare: Lars Kårhammer 
 
 Söndag   26/12  kl . 18.00 Kretsgudstj änst,   
     Mikael och Katharina Josefsson                                                              
       Sång av famil jerna Ramberg och Munkholm
   

Jonsboda Missionsförsamling önskar  
Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

 Välkomna!                                  

 

         Bolmsö IF   

 
 
 

Nu har vi startat en fond. ” Bolmsö IF:s framtidsfond- grundad till 
minne av Nina Griffiths”. Pengarna skall gå till utveckling av vår 
verksamhet riktad till barn och ungdomar eller andra ändamål som  
styrelsen finner lämpligt. Vill du bidra med bidrag tar vi tacksamt 

emot din gåva. Sätt in pengarna på Bg 418-4107  märk inbetalningen 
med ”Bolmsö IF:s framtidsfond” 

 
Tack för din gåva. 

Magnus Elisson, ordförande 
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Kraft och Kultur 

 
 

Hört talas om företaget Kraft och Kultur som leverantör av elström? 
 

Det är det inte så många som har men de är faktiskt en av de stora 
leverantörerna på Svenska elmarknaden. De har ingen egen produk-
tion av elkraft utan är specialister på att köpa och sälja el. 
 

Bygdegårdarnas Riksförbund och Kraft & Kultur har ett samarbete. 
Genom ett ramavtal har alla Bygdegårdar, samt föreningar och per-
soner knutna till dessa, tillgång till ett mycket förmånligt avtal på el 
från förnybara energikällor. 
 

Priserna i det här avtalet är bland de lägsta på marknaden och årsav-
giften är borttagen. Läs mer om aktuella priser och avtal på 
http://www.kraftkultur.com/bygdegardsel 
 

Bolmsö Bygdegård har valt att ta sin elleverans från Kraft och Kultur 
under tre år. Det är inte bara bygdegården som kan få ett bra pris det 
gäller också alla privatpersoner. Gå in på hemsidan och läs mer om 
du är intresserad. OBS! Använd adressen ovan för att få Bygdegårds-
rabatten 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Bolmsö Hembygdsförening önskar  
Sockenbladets läsare en härlig God Jul 
 

Tack för alla insatser för Bolmsö Hembygdsförening  
under året. Vi har haft mycket aktiviteter och det  
fungerar tack vare det stora engagemang som finns. 
Särskilt tack till er som haft möjlighet att engagera er i föreningens 
verksamhet detta år, utan ert ideella arbete hade föreningen haft pro-
blem med sin verksamhet. 
Vi hoppas att vi kan få samma hjälp och engagemang även under 
kommande år. Med detta önskar vi er alla en fröjdefull jul. 
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Ons  1 19.30 Pilates, Skolan. .  
Tors  2  
Fre  3  
Lör  4 13.30 Julmarknad, Tannåkers församlingshem 
   Bolmsö Skytteförening, Sunnerboträffen, Lagan 
  17.00 Advents och julkonsert, Tannåkers kyrka 
Sön  5 10.00-14.00 Julöppet Ekl unds Metall  
  11.15 Familjegudstjänst med dop, Utdelning av   
   barnens bibel, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
  16.00 Adventscafé Tannåker s Bygdegård 
  19.00 Grabb, Skolan.  
 
Mån  6 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
  19.00-21.00 Rödakorset månadsmöte, Sjöviken 
  19.30 Aerobic, Skolan.   
Tis  7 18.00 Bolmsö skytteförening, avslutning, skolan 
Ons  8 18.30 Grönt boende i Sjöviken, konsert arrangerad av 
    Bolmenbygdens kul turförening 
  19.30 Pilates, Skolan.   
Tors  9  
Fre 10  
Lör 11 15.00 Dopgudstj änst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka 
  18.00 Luciatåg med scouter na samt auktion, Jonsboda 
   missionshus  
Sön  12 09.15 Mässa, F yhrlund, Bolmsö kyrka 
  11.00 Mässa, F yhrlund, Tannåkers kyrka 
  19.00 Grabb, Skolan 
Mån 13 19.30 Aerobic, Skolan.  
Tis  14 14.00 Dagledigträff Bolmsö församlingshem “julgröt” 
Ons 15 19.00 Avslutning samtliga gympagrupper, Bolmsö  
   skolans matsal 
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Tors 16  
Fre 17  
Lör 18  
Sön 19 11.00 Mässa, Gust afsson, sammanl yst till Vittaryds  
   kyrka  
Mån 20  19.00  Prova på gympa, Skol ans gymnastiksal 
Tis 21  
Ons 22  
Tors 23   
Fre 24 14.00 Julbön, Fyhrlund, Bolmsö kyrka. Vi tänder   
   utegranen och dricker glögg efter julbönen,  
   Bolmsö församlingshem. 
Lör 25 05.00 Julotta, Fyhrlund, Bolmsö kyrka  
  07.00 Julotta, Fyhrlund, Tannåkers kyrka 
Sön 26 11.15 Mässa, Gust afsson, sammanl yst till Bolmsö  
   kyrka  
  18.00 Kretsgudstjänst, Jonsboda mi ssionshus 
Mån 27 19.00 Prova på gympa, Skol ans gymnastiksal 
Tis 28  
Ons 29  
Tors 30   
Fre 31 18.00 Nyårsbön, Eklund,  
   sammanlyst till Berga kyrka  
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