
 

  

 

Tryckt av 

Bolmsö Sockenblad nr 296  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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 januari 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 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 296 JANUARi  2013 

 

 

Det har varit ett omtumlande år i sockenrådet och jag har lärt 

mig mycket. Fått nya vänner som jag uppskattar mycket.  

Röda korset hade en mycket trevlig auktion,med ett luciatåg där 

både barn och de lite äldre medverkade. Fick äran att vara med 

som tomte. Hade så kul. Hoppas vi kan göra om det till nästa år.  

Bolmsö Sockenråd önskar alla ett Gott slut och ett Gott Nytt år.  

Hoppas på ett riktigt bra år 2013.  

Vi ses!  

Susanne i Lunnagård  
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Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Bolmsö Sockenråd   E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Kassör 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka     tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 

 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

Kom ihåg att ni som vill ha bladet i elektronisk form kan ladda 

hem det gratis på www.bolmso.se  

 

Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje månad, anmäl detta 

till webmaster@bolmso.se 

 

Fördelen med att använda den elektroniska varianten är att man 

får bladet några dagar tidigare än den tryckta. Det är också ett mer 

miljövänligt och ekonomiskt alternativ. 
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Bolmsö församling  
 
 
 
 
Kyrklig verksamhet Bolmsö församling Januari 2013  
Gudstjänster 
 
1 jan kl 14.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fyhrlund. 
6 jan kl 16.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Bengt-Olof 

 Göransson. 
13 jan kl 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
20 jan kl 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
27 jan kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
 
 
Kyrklig verksamhet Tannåkers församling Januari 2013  
Gudstjänster 
 
1 jan kl 14.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fyhrlund. 
6 jan kl 14.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Bengt-Olof 

 Göransson. 
13 jan kl 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
20 jan kl 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
27 jan kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
 
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50. 

 

 
Välkomna!  
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF  

Januari 2013 
  

 
Tisdag   8/1  Luftgevär träning kl. 18.00              Bolmsö skola      Johan + Catrine  

 

Tisdag 15/1  Luftgevär träning kl. 18.00              Bolmsö skola     Olle + Sven  

  

Ons-Lör  16-19/1       ÖRKENTRÄFFEN          Braås  

(onsdag 16 - Lördag 19. Anmälan senast 9. jan, först till kvarn...)  

 

Tisdag  22/1  Årsmöte (inget skytte) kl. 18.00   Bolmsö skola  

 

Tisdag  29/1  Luftgevär träning kl. 18.00             Bolmsö skola     Stefan + Johan  

 

  

   

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 

 

 

Se även www.bolmso.se/skytte 

 

 
Tack till  

Patrik Lööw för sponsring av priser 
vid avslutning för höstens skjutningar. 

 
Bolmsö skytteförening 

3 

Information från det vilande sockenrådet i Tannåker 

 

Årsmötesprotokollet från november kan beställas som e-post genom att mejla 

till: birgit.nyberg@utbildningskonsult.se. 

 

Samtidigt vill vi tacka Bolmsö sockenråd för ett mycket gott samarbete under 

2012. 

 

God Jul och Gott Nytt år önskas  alla  Bolmsö - och Tannåkerbor! 

 

 

Bolmsö kyrka 150 år 
 

 

 

Under 2013 är det 150 år sedan Bolmsö kyrka byggdes. Detta kommer 

under året på olika sätt att uppmärksammas. 

 

Under januari månad kommer det att sättas upp en utställning i 

församlingshemmet med material från Boken ”Bolmsö kyrka 100 år” 

som utgavs 1963. 

 

En kommitté från Bolmsö Kyrkoråd och Bolmsö Hembygdsförening 

arbetar med planeringen, mer info i Sockenbladet under året. 

 

MUSIK-SÅ HIMLA ONÖDIGT! 

 

Filosofifrukost lördagen den 26:e januari kl. 9:00 i Tannåker Café. 

Kom och ät en god frukost från affären och sedan funderar vi över da-

gens tema - den onödiga musiken! 

40 kr inkl. frukost. Alla välkomna! 

För info. Ingrid Munro 0370 45080 

mailto:birgit.nyberg@utbildningskonsult.se
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Bolmsö Hembygdsförening vill 

önska alla ett riktigt Gott Nytt År ! 
 

Vi vill tacka för allt engagemang under året och 

medhjälp till den verksamhet som bedrivs. Det är en 

glädje att se alla som hjälps åt när det är dags att 

göra olika insatser. 

 

Vi inbjuder till årsmöte tisdagen den 26/2 kl 18.30 i Bolmsö 

Bygdegård Sjöviken. 

 

En viktig punkt på dagordningen gäller Bolmsö Hembygdspark. 

Idag ägs hembygdsparken av Ljungby kommun. Styrelsen vill att 

årsmötet tar beslut i frågan om Hembygdsföreningen skall köpa 

området istället. 

Kom och säg vad du tycker 

 

Alla medlemmar är välkomna att säga din åsikt i frågan. 

 

Har ni förslag till valberedningen kontakta Håkan Wiktorsson, Boo, tel 

0372-910 24 

 

Styrelsen 

Bolmsö Hembygdsförening 

Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Årsmöte planeras till söndagen den 3 mars kl 14.00 i Bolmsö 

Bygdegård. 

 

Har ni förslag till valberedningen kontakta Gunvor Andersson, 

Bjurkaberg, tel 0372-911 53. 
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Kulturåret börjar 
med teater! 

Välkommen på teaterresa till 

Bullarerevyn fredag 2 februari. 

Specialpris för medlemmar.    

Se separat annons!! 

 

 Filmerna! 
I affären kan man köpa våra tre filmer: 

Det osar katt 120:- 

Sanningen om Gudrun 100:- 

Han kom med tåget 100: 

 

Kom på våra möten 
På kulturföreningens styrelsemöten är alla medlemmar välkomna att 

delta. Vi träffas i affärens café kl 18 på torsdagar 10 januari, 14 mars, 

16 maj. Var med när nya planer smids. 

Arbetet görs i grupper som specialiserar sig på en viss uppgift. Nu har 

vi t ex en manusgrupp som jobbar. 

Skriv också in i kalendern att det blir årsmöte söndag 7 april.  

/Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,  

Magnus Elisson, Rosalina Gauffin, Solveig Carlsson &  

Thina Björnlund 

Tack alla som stödjer kulturen i Bolmenbygden!  

Medlemsavgift: Vuxna: 100:-   Barn/ungdomar 7-20 

år: 50:-  

Bg: 5861-4868 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php 



 

  

Skolfoto 

Har du skolfoto från Bolmsö kyrkskola, Husaby skola, Bolmsö 

nuvarande skola eller från Björkhultets skola ? 

 

Kontakta Eva Johansson, kyrkbyn tel 0372-910 28 eller 

Britta Kristiansson, Hov, tel 0372-910 50 
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Vill  du hjälpa oss? 
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets hjälper till på Kupan i Ljungby. Vi är 

där varannan torsdag och var åttonde lördag mellan kl 10-14. På 

torsdagar hjälper vi till med att sortera varor, stryka mm och på lördagar 

håller vi butiken öppen. De som arbetar idag på torsdagar, jämna 

veckor, (2 pers/gång) tjänstgör ungefär var tionde vecka och de som 

arbetar på lördagar (3 pers/gång) ca 3-4 gånger på ett  år.  Vi har nu 

några som pga ålder önskar lämna sitt uppdrag och vi vill så gärna 

ersätta dessa. 

 

Skulle DU kunna tänka dig att ställa upp? 

 

Du får inte betalt, men reseersättning utgår till den som kör, däremot får 

Bolmsö Rödakorskrets betalt för varje timma vi arbetar, Dessa pengar 

använder vi sedan tillhjälparbete på hemmaplan och utanför Sveriges 

gränser 

.  

Om du tycker detta verkar intressant så kan du under våren få följa med 

på prov till Kupan och känna efter om detta är något du skulle kunna 

tänka dig 

Hör av dig till Birgitta W 070-26 911 29 s ordnar vi detta. 

Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets/Vice ordf. 
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Beställningsstopp tisdag  
kl 12.00, hämtning fredag 

Om ni vill ha färskt kött från Kent i Södra Ljunga, så måste ni 

nu under ”lågsäsong” beställa det på måndag eller torsdag, för 

avhämtning nästföljande eftermiddag. Finns även fryst. 

Erbjudande V 51-01 

Tanka bensin & diesel 

Priserna gäller t.o.m. 6 januari med res. för slutförs/

Lotte & Gert med personal 

Önskar er alla ett riktigt 

 

Gott Nytt År! 
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Ett riktigt Gott Nytt År önskas av Bolmsö 

Bygdegårdsförening! 
 
En ny ansökan till Boverket lämnades in i december. Styrelsen har arbetat 

vidare med förra årets ansökan för att göra den ännu bättre och har tänkt till 

ännu mer. 

 

En stor förändring i layouten är att istället för att bygga ut balkongen mot 

sjön byggs istället en vinkel mot vägen på söder sida så att en ”inbyggd” gård 

bildas på framsidan mellan två vinkelbyggnader mot vägen. 

 

Det som kommer att göras är ett nytt kök mot norr med arkiv i källarplan. 

 

Mot söder blir det skyttehall i källarplan och nya lokaler för teater och 

studierum i entréplan. 

 

Vi hoppas att vi får medel beviljade av Boverket i maj 2013 och sedan kunna 

börja bygga efter sommaren. 

 

Bolmsö Bygdegård är bra idag och efter utbyggnaden blir det ännu mer 

möjligheter i lokalen då vi kommer att ha flera verksamheter som 

kompletterar varandra och ger möjligheter till nya spännande möten 

 

Det kommer att behöva mycket ideella insatser och sponsring med både 

pengar och material. Samt mycket gemenskap, glädje och engagemang när vi 

tillsammans skapar en ännu bättre samlingslokal i bygden. 

 

Styrelsen 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Bokbussen kommer! 
        
 

   

 
  

 Till Bolmsö skola tisdag den 15/1 samt den 29/1 kl. 10.15-11.20  

onsdag  23/1 torsdag  17/1 

Skällandsö 15.25 - 15.40 Färle 13.55 -14.10 

Flahult 16.45 - 17.05 Bolmsö fsk. 14.20 -14.35 

   Granholmsvägen 14.40 - 15.00 

torsdag  31/1 Håringe 15.10 -15.30 

Hölminge 15.05 - 15.25 Bolmsö kyrkby 16.15 - 16.35 

Stapeled 15.50 - 16.05 Perstorp 16.40 - 16.55 

Skogshäll 16.40 - 16.55 Österås 17.05 - 17.20 

        

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

 

6. sön kl. 17.00 Trettondagsfest i Missionshuset 

   Sång: Lina, Belinda, Rebecka och Elin. 

   Vi bjuder på gröt. 

12. sön kl. 17.00 Gudstjänst, Linda Andersson 

   Sång: ”Bibbi” Petersson, Nattvard. 

 

Alla är hjärtligt välkomna!  

Tannåkers Pingstkyrka 

 
Sön 13 jan kl 16.00 Årsmöte 

Sön 27 jan kl 11.00 Lars-Evert Jonsson 

 

Välkomna! 
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Promenader Vinter 2013 

 

Vi träffes vid skolan tisdagar klockan 14 00. 

Promenader kann förlägges på några andra platserefterönskemål  

  

    

 

 

Väl mött Kajsa S.  

 

Information från Bolmens fiskevårdsområdesförening 

 

Provfisket avklarat 
Provfisket är nu avklarat för det här året. 

För närvarande görs beräkningar på 

fiskens tillväxt , och ålder med hjälp av 

fjäll och otoliter. Detta skall ge oss en 

bedömning av mängden fisk och 

tillväxten. Därefter kan åtgärder sättas in 

för att vi skall få så bra fisksamhälle som 

möjligt. Vid årsskiftet beräknas 

undersökningen vara klar. 

 

Information till fiskerättsinnehavare 
Glöm inte att märka så att fisketillsynen vet vem redskapen tillhör. 

Du märker flöte / boj med fastighetens nummer och ditt 

telefonnummer 

 

Information till dig som är mantalsskriven inom 

Skötselområde 2 och har giltigt fiskekort och ej är 

fiskerättsinnehavare 
Glöm inte att märka så att fisketillsynen vet vem redskapen tillhör. 

Du märker flöte / boj med bokstaven M,  fastighetens nummer och ditt 

telefonnummer 
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Schyyyyyy... nu ska vi ut på spionageresa igen! 
Det bär iväg till Bohuslän och 

Bullarerevyn fredag 2 februari.  

De spelar revy för 26:e året i rad och 

Bullaregården är välanpassad för dessa 

arrangemang. Inte bara föreställningen är 

intressant utan även själva bygdegården. 

 

Revygänget är flitiga deltagare på amatörfestivalen som arrangeras av 

Bygdegårdarnas riksförbund där även Bolmenbygdens kulturförening 

deltagit. 

Medlemspris för resa, biljett och fika är 550:- och 400:- för barn/

ungdom under 16 år (icke medlem 700:- / 400:-). 

Preliminärt avreser vi från Bolmsö kyrkby ca kl 15:00 och är hemma 

igen vid ca 1-tiden. 19 biljetter och buss från Omnicab är bokad. Först 

till kvarn gäller! Anmälan senast 8 januari till: 

 

Irene 0372-91113,  

 070-67 911 13  

eller  

 

Solveig 0372-91000,  

    070-288 44 14 

 

Tack! 

 

2.785 kr blev resultatet när Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets sålde 

lotter och hembakat på Tannåkers församlings julmarknad. 

http://www.bolmensweden.com/wp/?p=478
http://www.bolmensweden.com/wp/?p=450
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Programblad Bolmsö -  Tannåker januari 2013  

Sön 30.dec 14.00 Mässa, Bolmsö Kyrka, Eklund 

  16.00 Julfest för stora och små, Tannåkers Pingstkyrka 

Tis 1 14.00 Promenad, start vid skolan ? 

  1400 Gudstjänst, Tannåker Kyrka, Fyhrlund. 

Ons 2 19.30 Pilates 

Sön 6 14.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Bengt-Olof 

  16.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Bengt-Olof Göransson. 

  17.00 Trettondagsfest Jonsboda Missionshus 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 7 19.30 Aerobic 

Tis 8 14.00 Promenad, start vid skolan 

  18.00 Luftgevär träning Bolmsö Skola 

Ons 9 19.30 Pilates 

Tors 10 18.00 Styrelsemöte Kulturföreningen, Tannåker Affär 

Sön 13 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 

  16.00 Årsmöte Tannåkers Pingstkyrka 

  17.00 Gudtjenst Jonsboda Missionshus 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 14 19.30 Aerobic 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker januari 2013 

Tis 15  Manusstopp Sockenbladet februari 

  14.00 Promenad, start vid skolan 

  18.00 Luftgevär träning Bolmsö Skola 

Ons 16 19.30 Pilates 

Ons-lör 

16.-

19.  Luftgevär Örkenträffen 

Sön 20 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 21 19.30 Aerobic 

Tis 22 14.00 Promenad, start vid skolan  

  18.00 Luftgevär årsmöte Bolmsö Skola 

Ons 23 19.30 Pilates 

Lör 26 09.00 Filosofifrukost Tannåkers Café 

Sön 27 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 28 19.30 Aerobic 

Tis 29 14.00 Promenad, start vid skolan  

  18.00 Luftgevär träning Bolmsö Skola 

Ons 30 19.30 Pilates 

    


