
 

  

 
 

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 SEPTEMBER 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 304  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

För tio år sedan satt jag och drömde mig bort. 

 

För det är som det är; vissa människor måste se vad som finns 

runt hörnet. Är gräset grönare på andra sidan? 

 

Under resans gång har det många gånger slagit mig att de allra 

flesta faktiskt får välja precis vad de vill göra med sitt liv. Det är 

allt som oftast ingen som bestämmer var du ska bo eller vad du 

ska göra med din fritid. Det handlar om att lyssna på sitt eget 

hjärta och ibland också sitt eget huvud. 

 

Varje dag ger dig möjlighet att se allt det vackra som finns runt 

omkring dig, och varje dag ger dig nya chanser att forma ditt liv 

precis så som du vill ha det. Uppfylla dina drömmar. 

 

För varje människa är unik på sitt eget vis, och det är genom 

denna insikt som man lär sig att förstå att alla andras drömmar 

inte ser ut som dina egna. 

 

”För ni vet hur det är: Man får inte leva om sitt liv. Det är det 

som är själva grejen!” 

 

Nu har jag uppfyllt ytterligare en 

dröm. Jag ska bli Bolmsöbo igen. 

 

Välkomna att titta förbi på en 

kopp kaffe! 

 

Emelie Bjurka 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 304 september 2013 
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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 
Bolmsö Sockenråd har årsmöte den 13 oktober i Bolmsö Bygdegård. 

Alla bolmsöbor hjärtligt välkomna, nya som gamla. Bolmsö 

Sockenråd jobbar för en levande landsbygd. 

Ni som tycker något, kom dit för en trevlig eftermiddag med oss. 

Alla nyinflyttade bjuder vi på en trevlig överraskning. 

 

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 pdf-fil 
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Kyrklig verksamhet Bolmsö och Tannåkers församling September 2013  
 
 
Kyrkligt program september 
 
1 sept kl 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
8 sept kl 18.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 
10 sept kl 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem, sång 

 och musik Marie Hydbring. 
15 sept kl 11.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
15 sept  kl 17.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 
19 sept kl 15.00 Symöte hos Ingrid Rosenlindh. 
22 sept kl 11.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
29 sept kl 11.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.   
 
 
 
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50. 
 

mailto:manus@bolmso.se


 

  18 

 

Nu har det traditionella boulemästerskapet i Tjust avgjorts för 11:e året 

i rad. 

 

Det är ett trevligt återkommande mästerskap som varje år hålls hos An-

ders och Bodil Bolmdahl.  

 

I år var vi 28 deltagare som alla kämpade väl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets segrare blev Kent-Åke Johansson, Fanny Johansson och Hanna 

Bolmdahl. 

 

Årsmöte för Bolmsö Norra Älgjaktslag 
 

Måndagen den 9/9 i Bolmsö församlingshem Kl. 19.00 

Välkomna Syrelsen 
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TACK 

 

 
 

Under sommaren har det varit flera aktiviteter för att uppmärksamma 

att det är 150 år sedan Bolmsö Kyrka byggdes. 

 

Vi vill framföra vårt varma och innerliga TACK till alla deltagare 

och medverkande. Det är verkligen roligt att så många har varit med 

på de olika jubileumsaktiviteterna. Speciellt tack till er som hjälpt till 

med att göra detta möjligt. 

 

Kommittén för Bolmsö Kyrka 150 år 

Bolmsö Kyrkoråd och Bolmsö Hembygdsförening 

 

Många våfflor… 
 

Många våfflor har serverat i Sjöviken under sommaren, men nu är det 

slut för säsongen. 

 

Tack till alla ni som fikat och ätit våfflor! Speciellt tack till er som 

arbetat i kök och servering alla dessa kvällar. 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Grönsaker 

från  

Stapeledsträdgård  
  
Vi erbjuder nyskördade grönsaker direkt 

till dig!   

 

Sortiment under september 
Majs, Matpumpa, Prydnadspumpa, vitlök, zucchini(gul, grön, vit), 

tomat, gurka, chili, aubergine och m.m.. 

 

Vi säljer grönsaker hos oss i stapeled och Anettes Antik i Hov. Vi 

tar emot era beställnig via telefon också.  

Välkomna att smaka våra fräscha grönsaker! 

Mer information och beställning 

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 

070-5633294 
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Metartävling 
Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb inbjuder alla till 

metartävling 

7 september kl 9-12 

vid bron 

 

Startavgift 40;. för vuxna, barn gratis 

Vi bjuder på korv och dricka när vi räknar ut 

resultatet. 

Du kan anmäla dig från kl 08.30 
 

Välkomna önskar styrelsen 

 

Massage i Tannåker 
Nu återupptar jag min verksamhet i svensk klassisk massage. 

Välkomna att boka tid! 

Stina Kårhammer  

Tfn; 0372-121 31, 070-225 80 06 

stina_k65@hotmail.com 

 

 

 

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


 

  

 
Tannåkers Pingstkyrka 

 

 Sön   8 sep kl.  16.00   Församlingsmöte i Ulla-Britts källare 

 Sön 22 sep kl. 18.00 Kjell Ström 

 

 Välkomna! 

Bokbussen kommer! 

onsdag  4/9 torsdag  26/9 

Tannåker/affär 15.10 - 15.25 Färle 14.40 -14.55 

Skällandsö 15.45 - 16.00 Granholmsvägen 15.00 -15.30 

Flahult   16.40—17.00 Håringe 15.45 - 16.00 

torsdag   12/9 Bolmsö kyrkby 16.35 -16.50 

Hölminge 14.35 - 14.50 Perstorp 16.55 - 17.10 

Stapeled 15.30 -  15.45 Österås 17.15 - 17.30 

Skogshäll 15.50 - 16.05    

Till Bolmsö skola tisdag den 10/9 och 24/9 kl. 10.15-11.20 
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K Y R K O V A L 
 

15 SEPTEMBER 2013 

 

Varför ska du gå och rösta? 

 
Din röst påverkar i församlingen 

Med fler mandat i 

kyrkofullmäktige 

Som kan utforma verksamheten. 

 

Din röst betyder att du vill att 

kyrkan ska vara en naturlig 

mötesplats för gammal och ung. 

 

Bolmsö församling har varit duktiga på att 
rösta i kyrkovalen, förra valet hade vi 

35% valdeltagande,  
högt över andra församlingars resultat. 

 

Låt oss behålla detta goda 
valdeltagande. 

 

Gå och rösta den 15 september 

 
 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

SÖNDAGSÖPPET mellan 11-17. 
 

Välkommen hälsar.  Anette Wallén 

www.bolmsoloppis.se 

Vi vill tacka alla som hjälpte till att göra Bolmen dagen så lyckad -  

Ingen nämd ingen glömd. 

 

Sommaren börja lida mot slutet, men vi kör söndagsöppet en bit ind i 

september. Sista dagen med Söndagöppet är 8/9. 

 

Varmt välkomna! 

Lotte & Gert med personal 

 0372-93040  

Tanka bensin & diesel 
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Torsdagsbugg i 

Sjöviken 
Med start 12 september kl 19 

leder Hanna Bolmdahl och 

Henrik Andersson 

fortsättningskurs i Sjöviken.  

Vi avslutar kl 20:30 och därefter 

är det fri dans till 21:00 vid totalt 8 tillfällen. Grunderna från i våras 

repeteras lite snabbt och sedan blir det nya turer. 

Icke medlemmar: 50:- per gång 

Medlemmar: 40:- per gång eller hela kursen för 250: 

 

Koordinatörer för Bolmendagen sökes 
Visst var det roligt med kompotten av kultur och verksamhet vid 

affären? Om ingen fixar och samordnar blir det inget. 

Vi har fått ett medlemsförslag på att kulturföreningen ska koordinera 

arrangemanget tillsammans med affären och söker nu lämpliga 

personer. Prata med någon i styrelsen om du är intresserad eller bara 

dyk upp på våra möten. 

 

Dramakurs på torsdagar i november 
Alla våra teaterproduktioner börjar med dramakurs där alla 

skådespelare ska vara med för att lära känna varandra. Man kan vara 

med på dramakursen bara för att det är kul och sedan inte vara med 

på teatern. Mer info i nästa sockenblad! 

 

Välkomna på höstens möten 
12 sept, 10 okt, 14 nov och 12 dec har vi öppna styrelsemöten kl 18 i 

Sjöviken. Alla medlemmar är välkomna! 

 

/Anette Jonsson, Anton Johansson, Hanna Bolmdahl,  

Irene Olofsson, Marion Koomen, Rosalina Gauffin &  

Solveig Carlsson 

 

 

7 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers 

Rödakorskrets under hösten 2013 

 

 

TACK! 
Tack för att ni hjälpte till med att köpa lotter av oss på Bolmndagen. 

Vi skall se till att pengarna vi fick in blir till stor nytta i något projekt 

som Rädakorset driver. 

 

Månadsmöte 
Som vanligt har vi månadsmöte första måndagen i varje månad kl 18-

20, Du tar med dig kopp och dopp och vi brygger kaffe. 

2 september i Tannåkers församlingshem 

7 oktober i Bolmsö församlingshem 

4 november i Tannåkers församlingshem 

2 december i Bolmsö församlingshem 

 

Bössinsamling 
Under september månad knackar vi dörr med våra bössor och 

genomför den årliga bössinsamlingen 

 
Auktion 
Boka in redan nu in den 23 november kl 16 

Auktion i Sjöviken 

Underhällning av Hux Flux 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen 



 

  8 

 

Starttider för 
höstens gympa!  
 
Zumba / aerobics och styrka   
Måndagen den 2 september kl. 
19.30  
 
Pilates  
Onsdagen den 4 september kl. 19.30  
 
”Grabbgympa”  
Söndagen den 8 september kl. 19.00  
 
Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal  
 
Terminen avslutas 18/12 kl.19.00  
 
Medlemsavgift:  
250 kr/ termin för vuxna och 100 kr/termin för 
ungdomar t.o.m.  
år 3 på gymnasiet.  
 
OBS! Du kan prova på 3 gånger gratis!  
 
Gamla och nya motionärer hälsas VÄLKOMNA! 
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Samtliga lägerdeltagare samlade efter cupen. 

Barnen i Bolmsö IF övernattade i gymnastiksalen. 

Bolmsö i blått möter ett av lagen från Lagan. 



 

  

Filosofifrukost i Tannåkers café 
 
Lördagen den 21 September kl 9:00 

Temat är vid pressläggning okänt. 

 

Alla välkomna. 

  

 Fotbollsläger och 30 års Jubileum 

 

 

På helgen den 17-18 augusti anordnade Bolmsö IF fotbollsläger 

för barn mellan 6 och 10 år.  

Elva barn deltog i aktiviterna, som bestod av träningar, bad, lekar 

och övernattning i gymnastiksalen.  

Lägret avslutades med en minicup på söndagen, dit lag från Lagan 

och Guddarp var inbjudna.  

Efter matcherna bjöd Bolmsö IF alla barn och åskådare på korv 

med bröd, samt tårta för att fira föreningens 30-årsjubileum. 
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Teater i Bolmsö Bygdegård 

 

Välkomna lördagen den 9 november kl 19.00, då kommer vi att få 

uppleva föreställningen: 

Kejsarn av Epplerum 
 

En mans liv på jorden, ett tryggt och bra liv. Livet på landet, djur, 

natur hagmarker och ladugård, en stor familj, barnbarn, släkt, en 

framtid. En bondes liv. Men marken som alltid varit så stadig att gå 

på börjar ohjälpligt att svikta…. Kejsarn av Epplerum är en poetisk, 

ljus, och kärleksfull föreställning berättad med humor och värme.  

 

Jäders teater. www.jadersteater.se  

 

“Föreställningen är stundtals mycket dramatisk och ger utrymme för 

massor av skratt. Den går i ett lugnt tempo, men är trots det hela tiden 

händelserik. Vid slutapplåden var nästan inget öga torrt, man var 

berörd men på ett positivt sätt. Personligen är detta en av de bästa 

föreställningar jag sett. Det inkluderar även mina besök på några av 

de stora teaterscenerna i Stockholm och London.” 

Recension i bygdegårdarnas tidning 

 

Efter föreställningen visas kortfilmen “och stilla flyter ån..” av 

Staffan Jofjell. Filmen bygger på bilder och film från Epplerum samt 

nyinspelat material. 

Teaterföreställning 1 tim 10 minuter.  

Paus - Då blir det fika försäljning 

Sedan Kortfilm 10 minuter. 

Detta är ett samarbete med Ljungby Kommun Kultur o Fritid. 

I nästa Sockenblad kommer mer information om biljettpris och 

förköp. 

 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Programblad Bolmsö september 2013  

sön 1 0930 Mässa, Tannåkers kyrka 

mån 2 1800 Röte Kors möte 

  1930 Zumba / aerobics och styrka  

    

ons 4 1930 Pilates 

    

    

lör 7 0900 - 

1200 

Metartävling vid bron 

sön 8 1600 Församlingsmöte i Ulla-Britts käl-

lare 

  1800 Mässa, Bolmsö kyrka 

  1900 Grabbgympa 

mån 9 1900 Årsmöte för Bolmsö Norra 

Älgjaktslag 

  1930 Zumba / aerobics och styrka  

tis 10 1400 Dagledigträff, Tannåkers försam-

lingshem 

ons 11 1930 Pilates 

tors 12 1900 Buggkurs 

  1800 Kulturföreningen - styrelsesmöte 
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Programblad Bolmsö september 2013  

sön 15  Kyrkoval 

  1130 Gudstjänst, Bolmsö kyrka. 

  1200 MANUSSTOP 

  1700 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  1900 Grabbgympa 

mån 16 1930 Zumba / aerobics och styrka  

    

ons 18 1930 Pilates 

tors 19 1500 Symöte hos Ingrid Rosenlindh 

  1900 Buggkurs 

    

lör 21 0900 Filosofifrukost i Tannåkers café 

sön 22 1130 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  1800 Kjell Ström 

  1900 Grabbgympa 

mån 23 1930 Zumba / aerobics och styrka  

    

ons 25 1930 Pilates 

tors 26 1900 Buggkurs 

    

    

sön 29 1100 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  1900 Grabbgympa 

mån 30 1930 Zumba / aerobics och styrka  
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