
  

 

  

NÄSTA MANUSSTOPP  
Torsdagen den 13 december kl. 12.00 

 
 

Det tidiga datumet för manusstopp beror på att januari månads  
sockenblad ska kunna vara utdelat innan julafton! 

 
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad eller       

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Bolmsö Sockenblad nr 235  Utgivare: Bolmsö sockenråd  
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 

 
Har du också någon historia, ett recept, knep och knåp eller något annat  

trevligt som du vill publicera på bladets baksida? Hör av dig! 

Skaldjurets sång   "Trygga räkan” (Svps 248) 

Tunnelbanesången   "Sjungen syskon under vägen" {Segertoner 574} 

Kleptomanpsalmen  "Vaka bed och stjäl" {Svps 566} 

Syföreningspsalmen "Virka tills natten kommer" {Svps 585} 

Pyromanpsalmen  "Lågorna är många" {Svps 61} 
Loch Ness-psalmen  "Upp ur vilda djupa vatten" {Svps 386} 

Utmattningspsalmen "Min arbetsdag är ju så lång" {Svps 302} 

Orienterarpsalmen   "Var jag går i skogar berg och dalar"{Svps 251} 

Jumbojetpsalmen   "Hennes starka vingar bär" {Svps 718} 

Bantarpsalmen   "När livet inte blir som vi har tänkt oss" {Svps  

    779} 

Malmöpsalmen   "Här levs ej blott i Rosengård" {Svps 82:3} 

Alzheimerpsalmen   "Gud vet vad jag heter, Gud vet var jag   

    bor" {Psalmer och Sånger 621} 

Bergsprängarpsalmen  "Klippa du som brast för mig" Sv Ps 230 

Syföreningspsalm nr 2  "Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och 

    hört" (Gammal bibelvisa) 
Affärsmannens sång:   "se kunderna ilar"  Segertoner 498 (fast i den      

    version vi nu läser står det "Tiden försvinner,  

    minuterna ilar". Men det där med minuter är väl  

    något nytt påfund?) 

Fruktsången:   "Det är saligt att samla citron" Svps 263 

LARS-UNO 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 235 DECEMBER 2007 NR 235 DECEMBER 2007 NR 235 DECEMBER 2007 NR 235 DECEMBER 2007     

    
 

Så var det åter dags att plocka fram julsakerna ur de dammiga  
lådorna. Visst är det härligt! Jag har det ju bra som aldrig fick ner 
min skorstenstomte från taket förra julen, så ni som retat er på den 
kan i alla fall glädja er åt att jag slipper riskera livet med att sätta 
upp den igen! 
 
Jag vill samtidigt påminna er om vilken stor högtid julen för oss 
kristna egentligen är. Jag var på en konsert med Mörlid/Sandwall 
förra året och då framfördes julens budskap på ett annorlunda sätt, 
nämligen på detta vis:  
 
Visste Maria, när hon höll de små bebishänderna i sina, att dessa 
hade som huvuduppgift att spikas upp på ett kors? Låt oss inte 
fastna för bilden av det lilla hjälplösa Jesusbarnet i krubban, utan 
även tänka framåt på den stora seger han vann åt oss. Hans famn 
är alltid öppen för oss. Men missa heller inte julens glada budskap 
som vi nu åter får uppleva. 
 
På bladets baksida vill jag ge er några roliga tolkningar av våra 
välkända psalmer…  
 
Med önskan om en riktigt GOD JUL 

Lars-Uno 
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VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD 
 

 
 
 
 

 

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 

Anders Olsson, Hov 911 13 

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn 911 85 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad 

 
Bolmsö Sockenråd 

 
 
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i 
Bollsta eller e-postas till manus@bolmso.se 
 
 
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms  
klockan 12.00 den aktuella dagen för  
manusstopp! 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
http://www.bolmso.se 

 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 
http://hem.passagen.se/tannaker  
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BOLMSÖ FÖRSAMLING 

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling December 2007  
 
Gudstjänster 
2 dec kl. 11.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka , Fall.  
   Adventskaffe serveras i församlingshemmet 

 från kl. 10.00 
9 dec kl. 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. 
16 dec kl. 11.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
24 dec kl. 14.00 Julbön, Bolmsö kyrka, Fall. 
25 dec kl. 05.00 Julotta, Bolmsö kyrka, Fall. 
 
Söndagsskola 
2 dec kl. 11.15 Bolmsö församlingshem 
16 dec kl. 11.15 Bolmsö församlingshem 
 
Övrigt 
3 dec kl. 08.30 Adventsgudstjänst för Bolmsöskolan, Bolmsö 

 kyrka, Anders Fall. 
3 dec kl. 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem,        
   Simon Redegard. 
11 dec kl. 14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem, 

 ”Julgröt – vi trivs och umgås”, Anders Fall. 
28 dec kl. 19.00 Julkonsert ”Carols vid Betlehem”, Bolmsö  kyrka. 

 Pastoratets körer, Ljungby Manskör,   
   Brassensemble, instrumentalister. 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 Beställes dagen innan 
 
 

Välkomna! 
Bolmsö kyrkoråd 



  

 

EFTERLYSNING! 
Material till CD-skiva om Tannåkers hembygdsförening  

 
Till CD-skivan om Tannåkers hembygdsförening 50 år saknar 
jag foton från en del händelser.  
Om du har foton som passar in på nedanstående så är jag mycket 
tacksam om jag kan få låna dem.  
Pappersbilder, digitala foton, diabilder, tidningsklipp, negativ film.....  
 
Pimpel o metartävlingar 
Valborgsmässofirande 
1975 Jösse Göing, Diamonds, Vrambjers show, Herbert Andersons 
föredrag 
1979 Fendix orkester, Inge Henrysson, Visknallarna, Barbro o Lars 
1983 Harry Sjöman, Helene o Nilna, Olle Roos, Kalle i Lia 
1986 Slättengren, Hölmingeorkestern (Franssons) 
1987 Stefan o Krister, Fred Gulls orkester, N-G Svensson spela de 
1989 Gisela Nygren, Bosse Kristoffersson o Pelle Grenlund 
1994 Torsten Svensson vårtal, Raphid Movements (tjejer som  sjöng 
o spelade bl.a. cello) 
1996 Agneta ´Fredhage sjöng på årsmöte, Tomas Gustavsson vårtal 
2000 Anders Fall vårtal, Kristina Andersson piano 
2001 
2003 
2004 o 2006 Smart Club Hamburg 
2004 Eva Simonson vårtal 
2006 Elin v Porath vårtal 
Foto på dem som satt i skolbänken och tog in entréavgiften. 
 
Är det någon som vet vad föreningen gjorde 1965-1971?  
Det finns inget i protokollsboken. 
Det har hänt mycket under föreningens 50 år. Hjälp mig att göra  
denna presentation så fullständig som möjligt. 
 
Ring Sara Karlsson  
Tel. 0372-930 62 Mobil: 0703-44 61 05 
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TILLFÄLLIG TURLISTA UNDER JULHELGEN 
Färjeleden Sunnaryd - Bolmsö 

 
JULAFTON, måndag den 24 december 
Första turen avgår från Sunnaryd kl. 07.00 
Sista turen avgår från Sunnaryd kl. 18.00 
Sista turen avgår från Bolmsö kl. 18.10 
Kvällsturer därefter är inställda. 
 
JULDAGEN, tisdag den 25 december 
Extra insatt morgontur från Sunnaryd kl. 04.45 
Sista turen avgår från Sunnaryd kl. 19.00 
Sista turen avgår från Bolmsö kl. 19.10 
Kvällsturer därefter är inställda. 
 
ANNANDAG JUL, onsdag den 26 december 
Färjan körs enligt normal lör- sön- turlista  
(alltså  07.00 – 22.00, dock efter beställning) 
 
Färjan beställs på telefon   GOD JUL ÖNSKAR VÄGVERKET 
070-557 11 90 
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JULMARKNAD I TANNÅKER 
Tannåkers församlingshem 

 
Förra året ordnades julmarknad i Tannåker för första 

gången. Det blev närmast en succé, så kyrkorådet har beslutat att 

även i år ställa till med julmarknad.  

 

I år infaller den lördagen den 8/12 kl. 14-17 

 
Liksom i fjol kommer hantverkare från bygden att ställa ut sina alster. 

Syföreningen finns med och serverar kaffe och säljer lotter. Det blir 

glöggservering, försäljning av fisk, fågelholkar m.m. ute i tälten.  

Kl. 17.00 blir det en advents/julkonsert  i Tannåker kyrka  med kö-
rer och solister.  

VÄLKOMNA! 
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Nu är den här  
- filmen ”Sanningen om Gudrun”! 

Amatörinspelningar av två föreställningar 
har klippts ihop till en film och en mindre 
upplaga DVD-skivor produceras. Förtjäns-
ten går till kommande kulturproduktioner i 

Bolmenbygden. Beställ genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5861-
4868. Glöm inte skriva adress och telefonnummer.  
Frågor: Irene 0372-91113 VI ÖNSKAR GOD JUL O GOTT NYTT ÅR! 

TANNÅKERS PINGSTKYRKA 
 
Sönd. 9 dec kl. 11.00  
Holger Nilsson, Vetlanda. Ansvarig utgivare för tidskriften Flammor 
 
Nyårsdagen kl. 16.00 
Julfest för alla.       VÄLKOMNA! 

BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS 
 

Månadsmöte måndagen den 3 december klockan 19 00 i Sjöviken. 
Inget dopp eller kopp denna gången. 

Välkomna!. 
 

Höstinsamlingen inbringade 7 000 kronor.  
Pengarna vidarebefordras och kommer att användas till  

"Socialt arbete i Sverige". 
 

Ett stort TACK 

VÄLKOMMEN TILL JONSBODA MISSIONSHUS I DECEMBER! 
 

Söndag 2/12 kl. 10.00 Adventsgudstjänst. Kristina Gustafsson talar.  
 
Lördag 15/12 kl. 18.00 Luciafest och auktion. Scouterna medverkar. 
Kristina Gustafsson håller andakt och Gilbert Karlsson är auktions-
utropare. Servering. 
 
Söndag 30/12 kl. 10.00  Gudstjänst . Kjell Larsson talar. 

Bolmenbygdens

kulturförening

Bolmenbygdens

kulturförening
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Bolmsö Sockenstämma den 7 oktober 2007 
 

PROTOKOLL 
 
 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  
2. Mats Ingemarsson valdes till mötesordförande.  
3. Susanne Ingemarsson valdes till sekreterare. 
4. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Tommy Björkman och Ulla 

Karlsson. 
5. Kallelsen godkändes.  
6. Dagordningen fastställdes.  
7. Verksamhetsberättelsen lästes upp och stämman godkände den med 

bravur.  
8. Verksamhetsplanen lästes upp och godkändes.  
9. Kassaberättelsen lästes upp av kassören och godkändes av stämman.  
10. Jan-Olof Svensson läste revisionsberättelsen som godkändes.  
11. Sockenrådet beviljades ansvarsfrihet av stämman.  
12. Det beslöts att följa den skattefria gränsen för bilersättning (18.50 kr ).  

Alla resor ska ersättas och den som gör sockenbladet ska ha ersättning 
på 999 kronor. Ordförande, sekreterare och kassör ska få betalt för sina        
utlägg upp till 500 kronor. 

13. Till nya ledamöter på två år valdes Malin Thestrup och Anders Olsson. 
14. Omval till två år: Kurt Karlsson.                                                             

Lars-Uno Åkesson, Eva Kristiansson, Tommy Björkman och Susanne 
Ingemarsson har ett år kvar.                                                                   
Malin Thestrup kommer att göra sockenbladet. 

15. Omval på Lars-Uno Åkesson till ordförande för sockenrådet.  
16. Stämman beslutade att ordförande och kassör har rätt att teckna bank-

post var för sig. 
17. Omval av revisorerna Anders Jannesson, Jan-Olof Svensson och till sup-

pleant Håkan Wiktorsson på ett år. 
18. Till valberedning omvaldes Ann-Christin och Olle Jannesson och ny är 

Mats Ingemarsson (sa). 
19. Inga övriga frågor.  
20. Avtackningar av Tapio Lindh för sitt utomordentliga arbete med socken-

bladet, Nina Griffiths och Leif Bjurka för sina arbeten i sockenrådet.        
Evy Jonsson har fått en blomma för sitt arbete med tryckningen. 

21. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed stämman.  
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All uppvaktning på min  
stundande årsdag  
undanbedes. 
 

 
Carl-Axel Bolin 

Ett stort TACK till alla som på  
olika sätt hjälpte till att få så bra 
resultat, 14.884 kr, på missions-
auktionen. Särskilt tack till sånga-
re och musikant 
 

Bolmsö Kyrkliga syförening 

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE SOCKENRÅDET! 
 
På sockenrådets årsmöte var det väldigt få deltagare, vilket vi tycker 
är synd. Vi funderar över om ett rykte vi hört kan påverka antalet per-
soner som kommer på årsmötet. Ryktet säger att det finns Bolmsöbor 
som inte tror att de är medlemmar i sockenrådet och därmed inte får 
komma. Vi vill verkligen understryka att alla som bor på Bolmsö är 
berättigade och mycket välkomna att delta i sockenrådets aktiviteter 
(resor, , fester mm). Ingen behöver ansöka om medlemskap och det 
kostar inget. Däremot är vi tacksamma för frivilliga gåvor och förslag 
på vad ni tycker vi ska jobba med. 
Vänligen Bolmsö sockenråd 

JULKLAPPSTIPS -  
GODS OCH GÅRDAR 
 
Under flera år har Studieförbundet Vuxenskolan arbetat med projektet 
”Gods och gårdar” i Kronobergs län. De tre första delarna finns för för-
säljning och nu lagom till jul i år beräknas band fyra med Ljungby och 
Markaryds kommuner finnas klar. Bokas och köps via Studieförbundet 
Vuxenskolan. Kontakta SV-avdelningen i Ljungby på telefon  0372-
81145 eller besök dem på Kungsgatan 3 i Ljungby.  
Bokens pris är 1.500:- 

Studieförbundet Vuxenskolan 
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TACK TILL RIDSKOLAN! 
 
Vi i ”tidiga tisdags- ”och ”tidiga torsdagsgruppen” vill tacka Mia och 
hennes flickor för höstens ridskolelektioner. Det är alltid spänannde 
att se vad vi ska hitta på. Vi längtar nu till våren! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från oss alla! 
 

LEVANDE LANDSBYGD 
 
I skriften ”Levande Landsbygd” kan man läsa om företagsamma  
människor på landsbygden. De berättar om hur de använder tillgängli-
ga resurser för att förädla eller skapa produkter och tjänster som efter-
frågas på marknaden. Man får också ta del av deras idéer om vad 
som kan leda till bättre villkor för entreprenörer.  
 
Skriften ges ut av  
Regeringsdepartementet och kan beställas kostnadsfritt på telefon  
08-4052750. 

TACK! 
Ett stort tack till alla duktiga spelare i Bolmsö IF, för all underhållning 
denna säsong. 
Tack också för den trevliga festen som Bolmsö IF ordnat i Sjöviken.  
Vi fick god mat och trevlig underhållning. 

Monica  



  

 

 

 
God Jul och Gott Nytt År  

Önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Stort Tack till alla ni som engagerat er i Bolmsö Bygdegårdsförenings 
verksamhet under året. Ni betyder väldigt mycket för att vi kan ha den 
breda verksamhet vi har och hålla lokaler till bygdens förfogande. 
 
Årets tuffaste har varit ekonomin i höst efter det att vi fick gräva om 
avloppet. Vi har nu betalat alla räkningar och det blev inte billigt, drygt 
75.000:- kostade det totalt. Vi är väldigt glada för de pengar som vi 
fått in i gåvor, 12.500 kr i skrivande stund.  
Är det fler som vi hjälpa oss tar vi gärna emot en extra julgåva, på 
bankgirokonto 893-5157 eller kontant till kassören Jonny Palm, Pers-
torp, tel 0372-910 23. Bygdegården kostar pengar att driva varför gå-
vor alltid är mycket tacksamma att ta emot - inte bara nu, utan även i 
framtiden. 
 
Nu planerar vi med tillförsikt 2008 års verksamhet. Ta fram almanack-
an redan nu och skriv in: 
 
Lördag den 3 februari sjunger vi ut julen med allsång och äter gröt. 
De populära allsångsledarna från allsången i november är åter igen 
engagerade och vi räknar med att få en fullsatt lokal denna gång. 
 
Lördag den 15 mars kommer Friteatern och spelar ”Du döljer något 
sade abborren till metmasken” 
 
I början av april planerar vi att ha en vårauktion (då påsken är så ti-
digt blir det i år auktion efter påsk istället) med samma inrikning som 
tidigare år. Vi hoppas få ett uppträdande av Kulturföreningens ung-
domsband Islanders också. 
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Beställ CD-skivan som dokumenterar  
Tannåkers Hembygdsförenings 50 åriga historia 

 
Skivan innehåller: 

o Bortåt 300 foton från föreningens verksamhet 
med folk från både då och nu. 

o Tidningsurklipp 
o Utdrag ur protokoll och kassaböcker 
o Utdrag ut gästböcker 
o Ljudinspelningar 
o Och en hel del annat 

 
Beställ i god tid så att du får din skiva innan jul.  
Beräknas vara klar den 10 december. 
 
Pris 100 kronor.  
(av detta går ca. 90 kronor till hembygdsföreningen,  
10 kronor går till material och omkostnader 
 
Beställ hos:  Majken Lööf  tel. 0372-930 60   
   Sara Karlsson  tel. 0372-930 62 
 

GRATTIS! 
 
Ett stort grattis till alla duktiga Bolmsö skyttar, som i Tingsryd visade 
upp strålande resultat. 
Ni fixade ju också hem lag pokalen till Bolmsö. Bra gjort. 

Monica 
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VARMT TACK 
 

till Tannåkers hembygdsförening 
för en trevlig och givande fest den 10 november 

Vi som var där 
 

Ni som inte var där – från såväl Tannåker som Bolmsö -  vill vi om Ni 
är intresserade av bygdens historia och människorna som verkat och 
verkar här  -  uppmana att införskaffa     
Sara Karlssons bildspel—en unik dokumentation från 1958 – till i dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ord. Bertil Rosenlindh.    Festen pågår –Sara Karlsson i  
        förgrunden 

BILDMATERIAL TILL SOCKENBLADET 
 
Om du vill publicera en bild i sockenbladet är det bara trevligt!  
Men tänk på att bilden måste vara av sådan kvalitet att den går att 
trycka. Digitala bilder ska sparas i jpeg-format och ha en upplösning 
på minst 300 dpi. Klistra inte in den digitala bilden i ditt textdokument, 
bifoga den istället som en fil när du mailar ditt manus. Om du vill läm-
na digitala bilder i brevlådan går det givetvis bra (spara på diskett eller 
cd-rom). Behöver du hjälp - tveka inte att höra av dig!  
Självklart tar vi även emot pappersfotografier.   

Malin Thestrup 

 

 

TANNÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 
 
Lördagen den 10 november firade föreningen 50 års jubileum i  
Tannåkers församlingshem. Ett  relativt stort antal personer hade hör-
sammat inbjudan. 
Efter välkomsthälsning presenterade Charlotte Cederqvist en kort his-
torik över dom gångna åren. Därefter bjuds det på exotisk planka som 
Urban Cederqvist stod för. 
Sedan var det tid för uppvaktning: Ordf. i Bolmsö hembygdsförening 
Solveig Carlsson samt ordf. i Tannåkers sockenråd Birgit Nyberg tala-
de och överlämnade gåvor. 
Sara Karlsson presenterade sitt bildspel över dom gångna åren. Ett 
fantastiskt dokument av historisk betydelse. För oss alla var ett kärt 
återseende av personer som gått före oss och som på ett eller annat 
sätt verkat för vår ”hembygd” men även över personer som fortfaran-
de är aktiva. 
Festen avslutades med kaffe och tårta bakade av Anne-Marie Kår-
hammer. 
 
Tack till Er alla som gjorde festen till en trevlig nostalgiafton att 

minnas, från en Tacksam ordf. i föreningen 
Bertil Rosenlindh   

 
PS Angående Sara Karlsson bildspel; se separat annons inne i bla-
det. Sara skall också deltaga på kyrkans Julmarknad den 8 decem-
ber.   
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LANDSBYGDSPROGRAM 2007-2013 
 

Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik.  
Det övergripande målet för politiken är att bidra till en ekonomisk, 
ekologisk och social utveckling av landsbygden.  
Hur strategin ser ut för landsbygden i  Kronobergs län kan man läsa i 
skriften ”LANDSBYGDSPROGRAM 2007-2013, en regional genomfö-
randestrategi för Kronobergs län”. Den ges ut av länsstyrelsen och 
kan beställas kostnadsfritt på telefon 0470-860 00 
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KOM OCH SE ROSALINA PÅ TEATERSCENEN! 
 
 
Regionteatern med Rosalina Gauffin kommer till 
Bolmsö Bygdegård Sjöviken för att spela före-
ställningen ”Vad ska morsan säga?” 
 
Plötsligt tänds ett bloss av hopp! Ett gäng fd industriarbetare övertalas 
mot alla odds att gå med i ett teaterprojekt!  Det ska handla om män-
niskorna som bott och bor i det lilla samhället. Hela bygden engage-
ras, det letas lokaler, byggs scenografi och letas medverkande.  
Men hur ska det gå? Vågar sig huvudrollsinnehavarna upp på scenen 
när det är tid för premiär? 
 
Vi har flera gånger upplevt Rosalina som regissör vid bejublade före-
ställningar på Bolmsö. Nu skall vi få uppleva henne som skådespela-
re. 
 
Passa på och boka biljetter till den andra föreställningen på Bolmsö 
Fredag den 7/12 kl 19.00. I skrivande stund finns det 30 biljetter kvar 
och visst skall vi väl ha fullsatt denna gång också.! 
Så ring och boka omgående! 
 
 
Biljetter kan endast bokas hos familjen Carlsson i Håringe, tel 
0372-910 00, 0372-66423, sms 070-2884414 eller e-posta till  
solveig.carlsson@bolmso.se 
 
 
Biljettpris: Pris vuxna 140 kr, scenpass* 110 kr och ungdom 70 kr. 
Lägg till 30 kr och du får fika i pausen. Dvs 170:- för vuxna och 100:- 
för ungdom 

 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening, 
Riksteatern Ljungby och Studieförbundet Vuxenskolan 
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Bolmsö Marin 
 

www.bolmsomarin.se tel: 0372-940 40 

 

SÅGKEDJOR 
56 länk (13”) 1,3/1,5 136 kr, 2 st för 200 kr 
Maskinslipning av  lös kedja 56 länk, 40 kr 

DÄCK - DÄCKBYTEN 
Vi byter däck på din bil - 4 däck, 200 kr 
Försäljning av KUMO-däck 
Balansering 

SERVICE OCH REPARATION 
Bilar, traktorer m.m. 
Komplett svetsverkstad, även rostfritt och aluminium 

LADDBAR 
HANDSTRÅL-

KASTARE 
 

99 KR 
EXTRAPRIS! 

”TORRBOLLEN” 70 kr (ord. pris 89 kr 

Under december månad har vi fast pris på byte av  
oljefilter på personbil, 500 kr 

Bolmsö Marin 



  

 

 
NYFIKEN PÅ BOLMSÖ-TANNÅKER LRF? 

 
Avdelningen har funnits i drygt 70 år och har idag ca 80 medlemmar. 
Som medlem har du stora möjligheter att påverka vilka aktiviteter som 
ska anordnas i avdelningen, t.ex. studiebesök, temadagar och trivsel-
aktiviteter.  
 
Under året har avdelningen anordnat tipspromenad, pubkväll på  
Tiraholm Fisk, temadag om skogsbruk, studieresa till pappersbruket i  
Hyltebruk, studiebesök till Stig och Agneta Jannesson (nybyggt stall 
för mjölkkor) och en vinterpromenad med glögg och pepparkakor.  
På Bolmen/Bolmsödagarna hade vi ett välbesökt informationsbord i 
Sjöviken. Till nästa år planerar vi en temadag om vildsvin, studie-
besök till ett slakteri, pubkväll i Tannåker m.m.  
 
Som medlem i Bolmsö-Tannåker LRF blir du även inbjuden till aktivi-
teter som anordnas av Berga LRF.  
Alla medlemmar får dessutom den populära veckotidningen LAND 
med bilagor.  

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM? 
Kontakta ordförande Susann Svensson, telefon 0372-941 48 

 
VI EFTERLYSER ÄVEN FLER MEDLEMMAR TILL VÅR STYRELSE! 

Kontakta valberedningen 
Carl Thestrup (0372-911 85) eller Anders Pettersson (0372-911 48) 

 

Bolmsö-Tannåker LRF  
önskar alla en riktigt God Jul  
och ett Gott Nytt År! 
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Bolmsö Hembygdsförening önskar God Jul och Gott Nytt År 
 
Nu så här i början på december är det svårt att förstå att ännu ett år har gått 
och det är snart jul och nyår igen. Tänkt så snabbt allt händer idag, vi hinner 
inte med känns det ofta. 
 
Då är det tryggt att veta att Hembygdsföreningen är en förening som består 
men vi vill gärna ha nya deltagare på våra aktiviteter, främst då när det gäller 
lite mer arbetsbetonade träffar - såsom vår och höststädningar i parken,  
slåttergille mm. 
 
Vi har väldigt många engagerade personer som hjälper till med allt vad som 
händer under året och det är vi otroligt tacksamma och glada över. Bara vid 
midsommar är det nästan 100 personer som hjälper till på olika sätt. Men 
som sagt; vi blir extra glada om du som inte haft möjlighet att vara med innan 
kan komma någon gång nästa år. 
 
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år, vi hoppas ni kan få en stund av 
lugn och ro som vi alla behöver. Ta vara på varandra och umgås under  
helgerna så vi orkar med allt som står för dörren på nyåret. 
 
Tack för 2007 och välkomna till verksamhetsåret 2008! 
Årsmötet planeras till måndagen den 25/2, mer om det i kommande socken-
blad. 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Bokbussen kommer  
 

torsdag 29/11   onsdag 5/12    
Färle   14.20-14.30 Skällandsö  15.25-15.45 
Tannåker/affären  14.35-14.50 Skällandsö/Lunden 15.50-16.05 
Granholmsvägen 14.55-15.15 Kåraberg  16.10-16.25 
Håringe   15.55-16.10        
Bolmsö kyrkby  16.20-16.40      torsdag 13/12     
Perstorp  16.45-17.05 Östergård   14.10-14.30 
Österås   17.15-17.30 Tjust   14.40-15.10 
     Skogshäll   15.20-15.40 
     Hölminge  16.30-16.50 

 
Till Bolmsö skola 3/12  samt 17/12 



  

 

Programblad Bolmsö - Tannåker December 2007 

Lör 1 

Sön 2 

 

 

 

 

Mån 3 

 

 

 

Tis 4 

 

Ons 5 

Tor 6 

Fre 7 

Lör 8 

 

Sön 9 

 

 

 

 

 

 

Tid? 

09.30 

10.00 

11.15 

11.15 

19.00 

08.30 

18.00 

19.00 

20.00 

18.00 

19.00 

19.30 

18.00 

19.00 

14.00 

17.00 

09.15 

11.00 

14.00 

18.00 

19.00 

 

 

Bolmsö SKF: Sunnerboträffen, Ljungby 

Tannåkers församling. Gudstjänst, Fall 

Jonsboda Missionsförsamling. Adventsgudstjänst. 

Gudstjänst, Bolmsö Kyrka, Fall. Adventskaffe från 10.00 

Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem 

Grabbgympa, Bolmsö Skola 

Adventsgudstjänst i Bolmsö kyrka för Bolmsöskolan, Fall  

Bibelstudium. Bolmsö Församlingshem. Simon Redegard. 

Bolmsö Rödakorskrets. Månadsmöte i Sjöviken. 

Aerobics, Bolmsö Skola 

Bolmsö SKF: Avslutning (Ej skytte) Bolmsö skola (alla) 

Tannåkers församling. Kyrkokören övar. 

Medelgympa, Bolmsö Skola 

LRF-aktivitet: Studiebesök hos Stig o Agneta Jannesson 

Regionteatern spelar ”Vad ska Morsan säga”, Sjöviken 

Julmarknad i Tannåkers församlingshem (14.00-17.00) 

Advents– och julkonsert i Tannåkers kyrka 

Mässa, Bolmsö Kyrka, Gustafsson 

Tannåkers pingstkyrka. Holger Nilsson  

LRF-aktivitet: Promenad med glögg o pepparkakor 

Tannåkers församling. Mässa, Gustafsson 

Grabbgympa, Bolmsö Skola 
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Programblad Bolmsö - Tannåker December 2007 

Mån 10 

Tis 11 

 

 

 

Ons 12 

 

Tor 13 

Lör 15 

 

 

Sön 16 

 

 

Mån 24 

Tis 25 

 

Fre 28 

Sön 30 

 

 

20.00 

14.00 

Tid 

 

19.00 

19.00 

 

12.00 

Tid 

 

18.00 

09.30 

11.15 

11.15 

14.00 

05.00 

07.00 

19.00 

10.00 

Aerobics, Bolmsö Skola 

Dagledigträff, Bolmsö Församlingshem. Anders Fall. 

Bolmsö SKF: Extra träning för de som gått vidare i Skyttiaden 

(Stefan L, Stefan J) 

Tannåkers församling. Kyrkokören övar. 

Gemensam avslutning för Aerobics, Medelgympa o grabb-

gympa.  

MANUSSTOPP SOCKENBLADET 

Bolmsö SKF: Skyttiadens förbundsfinal, Älmhult  

(endast de som går vidare)  

Jonsboda Missionsförsamling. Luciafest och auktion. 

Tannåkers församling. Gudstjänst, Fall 

Gudstjänst, Bolmsö Kyrka, Fall 

Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem 

Julbön i Bolmsö Kyrka, Fall 

Bolmsö Församling, Julotta, Fall 

Tannåkers församling. Julotta, Fall 

Julkonsert ”Carols vid Betlehem”. Bolmsö Kyrka 

Jonsboda Missionsförsamling. Gudstjänst, Kjell Larsson 


