
 

  

 
 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

 
http://www.bolmso.se 

 

 

 
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 308  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoppas julmaten har smakat och ni har haft en fin jul. 

Nu är snart detta år slut och tankarna får en att minnas vad som 

hänt. 

 

För min del har det hänt mycket,både roliga och mindre kul. Men 

man måste gå vidare och nu önskar jag mig själv ett bättre år.  

 

Har inga löften men tänker att det ska bli ett bra år. 

 

Går på dramakurs och kanske får ni alla se vårt teaterspel nästa 

år. 

 

Önskar Mattias och Maria lycka till med sina bebisar. Bolmsö vä-

xer och det är kul. 

 

Vi önskar er alla ett gott slut och ett gott nytt år. 

 

Bolmsö Sockenråd / Susanne i Lund. 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 308 decemBER 2014 
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Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      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, Bollstad Fällan           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 
 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. 

Inlägg til Sockenbladet får gärna vära  gjort i pdf., eller annat format 

men måste också vare bifogat i word eller som vanlig e-post. Om du 

vil have  bilder eller annat måste det bifogas som jpg-fil. Tack 
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Kyrkligt program januari Bolmsö kyrka 

 

 

1 jan kl 16.00 Gudstjänst, Berga kyrka, Eklund. 

5 jan kl 11.00 Mässa, Dörarps kyrka, Fyhrlund. 

6 jan kl 16.00 Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Bolmblad. 

 Församlingens julfest. 

11 jan kl 14.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 

12 jan kl 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

19 jan kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

26 jan kl 09.30  Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 

 

 

 

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50. 

mailto:manus@bolmso.se
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Kyrkligt program januari Tannåkers kyrka 

 

 

1 jan kl 16.00 Gudstjänst, Berga kyrka, Eklund. 

5 jan kl 11.00 Mässa, Dörarps kyrka, Fyhrlund. 

6 jan kl 14.00  Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

12 jan kl 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

19 jan kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

26 jan kl 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

 

 

 

 

 

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50. 
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Hej alla på Bolmsö! 

 

Jag har nu sökt och fått pengar från Leder Linné för att kunna ge alla 

fastighetsägare (även fritidsfastigheter) på Bolmsö information om fi-

beranslutning. Det kommer att anordnas ett antal träffar där man kom-

mer att kunna få information och ställa frågor om fiberanslutning.  

 

Informationen kommer att bestå av tre delar: 

1. Vad är fiber och hur fungerar det. 

2. Vilka tjänster kan man få (kanske lite gissningar om 

    framtidens tjänster också) 

3. Hur går det till att få fiber till sin fastighet. 

 

För att det ska bli en rimlig arbetsinsats så måste jag ha hjälp av minst 

7 personer. För att också få en vettig fördelning på dessa frivilliga har 

jag delat upp Bolmsö i 7 områden som måste utse en representant var-

dera. 

 

Dessa personer ska hjälpa till att samla in information till träffarna, 

hjälpa till med praktiska saker när träffarna anordnas och se till att 

samtliga fastighetsägare inom sitt område får information och kallelser 

till träffarna.  

 

Områdena är följande: 

 

1. Tjust (fr o m Torp och söderut) 

2. Husaby (Östergård, Västergård, Stapeled, Lida,    

          Västersjö) 

3.       Bollsta (inkl Skogen, Hjärtstorp, Sjöalt) 

4.       Hov (från Bjurkaberg t o m Österås) 

5.       Perstorp (hela Perstorpsvägen inkl stickvägar) 

6.       Håringevägen (inkl Rönnbacka och övriga stickvägar) 

7. Kyrkbyn (från Brogård och Prästgården till Uddarna samt  

 Dungen-rundan inkl stickvägar) 

Forts. s. 4 
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Forts. från s. 3 

 

Några är redan klara av den enkla anledning att de hörsammade min 

uppmaning i oktobernumret av sockenbladet. De som anmält intresse 

att hjälpa till är: 

 

Tjust:  Claes Gauffin 

Husaby:  Bengt Johansson 

Hov:  Emelie Bjurka 

 

Bollsta, Perstorp, Håringevägen och Kyrkbyn har ännu inte anmält nå-

gon intresserad. Senast fredag den 10/1 måste jag ha någon person an-

mäld från respektive område. Dessa frivilliga kommer att kallas till en 

träff så fort det går. 

 

Fiberhälsingar från 

Anders Olsson i Hov 

Filosofifrukost 
 

Lördagen den 18.e januari kl. 9:00  

i Tannåkers café 

Tema: Vad är ondska? 

Vi börjar med frukost som vanligt, 40kr. 

Alla välkomna ! 
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Tis 7 1800 Luftgevär träning  Bolmsö skola 

Johan + Catrine  

Tis 14 1800 Luftgevär träning 

 

Bolmsö skola 

Olle + Sven 

Ons

-Lör 

15-18  ÖRKENTRÄFFEN 

(Onsdag 15e—Lördag 18e. Anm¨lan 
senast 8. januari, förts til kvarn…. 

Braås 

Tis 21 1800 Årsmöte (inget skytte) Bolmsö Skola 

Lör 1/2 0930 Skidskytte Bolmsö Skjutbana 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF  

JANUARI 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
 

Se även www.bolmso.se/skytte 

 

 

TACK 

 

Tack till Fastighetsbyrån och familjen Larsson för 

sponsring av priser vid avslutningen för höstens luftgevärsskjutning  
 

Bolmsö skytteförening 
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Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
 Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  

 Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 

 Öppet när du har tid. 

  

www.eklundsmetall.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se 

                Gudstjänster i Jonsboda Missionshus. 

 

Sön  12  kl. 10,00     Bön och Lovsång. Linda Andersson 

                                 Nattvard. 

Sön  26  kl. 18,00     Gudstjänst. Linda Andersson 

                                 Sång: Sara Åkesson. 

 

 

Alla hjärtligt välkomna. 

Tannåkers Pingstkyrka 

 

  Välkomna! 

Sön 12 1500 Årsmöte 

    

Sön 26 1800 Gudstjänst. Linda Andersson 

Sång: Sara Åkesson. 
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Lotte & Gert med personal 

Önskar er alla ett riktigt 

 

Gott Nytt År! 

Tanka bensin & diesel här! 

Beställningsstopp tisdag kl 12.00, 
hämtning fredag. 

Trettondagen 

Måndag 6. januari 2014 

 

STÄNGT 

 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Tannåkers sockenråd  
 

Vi är många i Tannåker som saknat både sockenrådet och 

sockenbladet. Vi ser med glädje att både råd och blad 

är tillbaka. Februaribladet kommer att delas ut även i Tannåker. 

 

Nu gäller det att fylla bladet med det ni vill läsa. En nygammal 

redaktör har satt sig vid tangentbordet och väntar med spänning på 

manus till februaribladet.  

 

Manusstopp den 15 januari. 

 

Du lämnar manus i sockenrådets brevlåda i affären eller 

via mejl: manus@bolmso.se 

 

/Sara Karlsson 

 

En riktigt  

 

       God Jul och ett Gott Nytt År  
 

vill jag önska alla mina härliga gym-

padeltagare.  

 

Vila nu upp er och njut av lite le-

dighet under helgerna, så ses vi till 

våren igen.  

 

Monica  
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God fortsättning på det nya året! 
Nya planer! Vi ska sätta upp en familjeföreställning, för och med  

barn från 0-100 år, som handlar om spännande saker som händer i  

våra skogar... Det blir en nätt 

föreställning inomhus med 

premiär till hösten. Vi hoppas 

att även teaterapor som inte 

varit med på dramakursen 

tidigare hoppar på. 

 

 

Dramakurs  
Kom bara för att det är kul att spela teater. Man är 
inte bunden till kommande teaterprojekt. 
 

Alla som vill vara med i föreställningen, däremot, måste vara med på 

dramakursen för att alla ska lära känna varandra. 

Vi träffas i Sjöviken kl 15:15 – 17:15 på söndagar 19 januari till 9 

februari och därefter börjar repetitionerna. Ta med frukt och dricka till 

pausen. Kursavgift är 250:- för medlemmar som fyllt 20 år och 100:- 

för dem under 20. 

 

Välkomna alla medlemmar! 
 

Vi har öppna styrelsemöten på torsdagar kl 18 i affären;  

16 januari, 13 februari & 13 mars. Vi ses! 

 

Anette Jonsson, Anton Johansson,  

Hanna Bolmdahl, Irene Olofsson,  

Marion Koomen, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson 

mailto:manus@bolmso.se
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Välkomna att se filmer från förr 

 

Bolmsö Hembygdsförening har under förra året lagt över föreningens 

filmer och ljudband till digitalt media. Som en aktivitet under vårt 70 

års jubileums år inbjuder vi till visning av filmer i Bolmsö 

Bygdegård Sjöviken. 

 

Torsdag 30 januari, kl 19.00 

Torsdag 27 februari, kl 19.00 

Torsdag 27 mars, kl 19.00 

 

Vi beräknar tiden till kl 19.00 – 21.00 och under den tiden blir det 

också fika servering. 

 

Det är ännu ej klart vilka filmer som visas respektive gång, men vi 

har bl.a. Bolmenrapsodi av Ove Norman och många filmer av Sune 

Grahnqvist samt Håkan Wiktorsson att visa. 

 

Så välkomna alla intresserade, dessa visningar riktar sig till alla, inte 

bara medlemmar i föreningen. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Månadsmöte 
Nu träffas vi först den 3 februari kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe  

 

Styrelsemöte 
Kretsens styrelse och valberedningens ordförande kallas till möte  

3 februari kl 16.30 i Tannåkers församlingshem.  

Ärende: Årsmötesförberedelser 

 

Kretsens årsmöte 
Alla medlemmar i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, välkomna till 

årsmöte den 3 mars kl 18 i Bolmsö församlingshem. 

Vi bjuder på förtäringen! 

 

Resultatredovisning 
Rödakorsauktionen i Sjöviken 23 nov inbringade 17.491 kr 

Julmarknaden i Tannåkers församlingshem 7 dec gav 4.580 kr 

Vi tackar alla för er givmildhet! 

 

 

 

Varmt välkomna till våra samlingar! 
 

Styrelsen/ordföranden 
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Dans i Södra Ljunga! 
  

När? Den 1e Februari, kl. 21.00-01.00 

Var? Södra Ljunga Bygdegård 

Pris? Inträdet är 160 kr 

Åldersgräns? Ingen, dansen är öppen för 

alla 

Mat? Kent i Södra Ljunga kommer att ser-

vera mat, till exempel hamburgare med bröd 

  

Bandet som kommer spela är Date!  
Alma Johnsson, Fanny Johansson och Emil Mörk ordnar en dans som 

UF-företag, Zvängloss UF.  

Hälften av vinsten kommer gå till välgörenhetsorganisationen "Min 

stora dag". 

  

Hjärtligt välkomna till en kväll med sann dansbandsanda! 
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Vi letar bo! 

 

 

Vi letar efter ett hus eller en    tomt att köpa 

eller hyra. 

 

Det mesta kan vara intressant, så hör av dig 

om du har några idéer eller förslag! 

 

 

Varma hälsningar 

Emelie Bjurka och Patrik Johansson 

070-9557391 

emelie.bjurka@gmail.com 
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2014 – Det stora Bygdegårdslyftet! 
 

Nu startar insamlingen ”Det stora Bygdegårdslyftet”! 

 

En ny ansökan till Boverket är inlämnad 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 är att vi till Boverket enbart ansöker om 

tillbyggnad för kök och disk samt arkivutrymmet. I ansökan ingår 

också arbete med att göra om uppvärmningen till förnybar energi 

samt genomgång av befintliga lokaler. 

 

Senare kommer vi till Allmänna Arvsfonden ansöka omfattande 

utbyggnad söderut med skyttehall och Kultur satsning. 

 

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. 

 

Bankgiro: 893-5157 ” Det stora Bygdegårdslyftet” 

bygdegarden@bolmso.se 

 

 

Styrelsen 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Bolmsö Hembygdsförening vill 

önska alla ett riktigt Gott Nytt 

År ! 
 

 

 

 

 

 

Under 2014 firar Bolmsö Hembygdsförening 70 år och det kommer vi 

att på olika sätt uppmärksamma under året. 

 

Våra filmer och ljudband har blivit digitaliserade och vi planerar att 

visa så mycket vi kan under året. Notera därför följande torsdagar för 

filmvisningar i Sjöviken 

Torsdag 30 januari, torsdag 27 februari, torsdag 27 mars 2014 

 

 

 

Vi inbjuder till årsmöte torsdagen den 6 mars i Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken. 

 

Har ni förslag till valberedningen kontakta 

Håkan Wiktorsson tel 0372-910 24, Annika Ström tel 911 42 eller 

Karl-Gustaf Bolmblad tel 910 11 

 

 

Styrelsen 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Bokbussen kommer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved manustop hade det inte kommet någon körplan för 

bokbussen. 

 
Gympatider -  Vårterminen 2014 
 
Vårterminen startar 
 
Pilates onsdagen den 8/1 kl.19.30 
Grabbgympa söndagen den 12/1 kl.19.00 
Zumba/Aerobics måndagen den 13/1 kl.19.30 
  
Avslutning med årsmöte onsdagen den 23/4 kl.19.00 
 

http://1.bp.blogspot.com/_EuWSODSMTk0/SX9Xid4mdGI/AAAAAAAAACA/h1ozt7hMSDs/s1600-h/gympa.jpg
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Programblad Bolmsö januari 2014  

Ons 1 1600 Gudstjänst, Berga kyrka 

Tors 2    

Fre 3   

Lör 4   

Sön 5 1100 Mässa, Dörarps kyrka 

Mån 6 1400 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  1600 Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka 

Tis 7 1800 Luftgevär - Träning 

Ons 8 1930 Pilates 

Tors 9   

Fre 10  Frivilliga  till Fibernet 

Lör 11 1400 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka 

Sön 12 1000 Gudstjänster i Jonsboda  

  1100 Mässa, Tannåkers kyrka 

  1500 Tannåkers Pingstkyrka Årsmöte 

  1900 Grabbgympa 

Mån 13 1930 Zumba/Aerobics 

Tis 14 1800 Luftgevär - Träning 

Ons 15 1200 Manusstop 

   Örkenträffen 

  1930 Pilates 

Tors 16 1800 Styrelsemöte- Kultruföreningen 

   Örkenträffen 

Fre 17  Örkenträffen 
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Programblad Bolmsö januari 2014  

Lör 18 0900 Filosofifrukost i affären 

   Örkenträffen 

Sön 19 0930 Mässa, Bolmsö kyrka 

  1515 Dramakurs 

  1900 Grabbgympa 

Mån 20 1930 Zumba/Aerobics 

Tis 21 1800 Bolmsö Skytteförening Årmöte 

Ons 22 1930 Pilates 

Tors 23   

Fre 24   

Lör 25   

Sön 26 0930 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  1100 Mässa, Tannåkers kyrka 

  1515 Dramakurs 

  1800 Gudstjänster i Jonsboda  

  1900 Grabbgympa 

Mån 27 1930 Zumba/Aerobics 

Tis 28   

Ons 29 1930 Pilates 

Tors 30 1900 Filmvisning i Sjöviken 

Fre 31   

Lör 1 0930 Skidskytte 

  2100 Dans i Södra Ljunga 


