Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

http://www.bolmso.se

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 323 APRIL 2015
Hej alla sockenbladsläsare.

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 april 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

När jag nu sitter och skriver denna förstasida tittar jag ut från
fönstret och beundra en klarblå himmel. Vi får hoppas att påsken
blir ett startskott på en underbar vår vädermässigt.
Från det ena till det andra så pratade vi om Bolmsös telefon
katalog som tryckts upp i pappersform tidigare, på det öppna
styrelsemötet i sjöviken den 3 mars 2015.
Vi beslöt att jag på denna sida skulle uppmana alla Bolmsöbor
skicka in sina korrekta uppgifter vad det gäller telefonnummer,
mobilnummer samt e-postadresser.
Så gör det så snabbt som möjligt till sockenrådet.
Vad det gällde sockenrådets öppna styrelsemöte så var det tyvärr
bara styrelsen som var närvarande.
Nästa öppna styrelsemöte som blir (annonseras i bladet i god tid)
hoppas vi att fler utanför styrelen dyker upp för att deltaga och
framföra idéer som sockenrådet kan engagera sig i, det vore
jätteskoj.
Vill även passa på att önska alla sockenbladsläsare Glad Påsk och
att helgen blir bra den kan med nära ock kära.
Glad Påsk önskar Fredrik i Kyrkbyn

Bolmsö Sockenblad nr 323 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se

Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

Kassör
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. .

Kyrkligt program april Bolmsö och Tannåkers församlingar

2
3
4
5
6

18.00
09.30
11.00
12.00

Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund

09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
11.00 Mässa, Berga kyrka, Fyhrlund ,
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14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem, Tomas Rosell,
Skatelöv sjunger och kåserar

12

09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund

16

15.00 Kyrkliga syföreningen hos Eva Johansson

18

18.00 Dragspelsgudstjänst, Bolmsö kyrka

26

16.00 Ekumenisk gudstjänst, Tannåkers pingstkyrka, Fyhrlund
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

DRAGSPELSGUDSTJÄNST
Bolmsö kyrka
Lördag 18 april kl. 18.00
Lokala spelmän från Bolmsö medverkar.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
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VÄLKOMNA
Tyck till!!
Denna sida blev tom denna månad. Hoppas den fylls i majbladet.
15

Tannåkers Pingstkyrka april
12 16.00 Thomas Gustafsson
26 16.00 Sven-Åke Fyhrlund

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i april
2 19.00 Getsemanestund med nattvard
5 18.00 Gudstjänst: Linda Andersson, Sång: Maria Davidsson
12 10.00 Gudstjänst: Hans Andersson
25 09.00 Städdag
26 16.00 Gudstjänst i Tannåker Pingstkyrka, Sven-Åke Fyhrlund, Obs Tid
och plats
30 20.00 Valborgsfirande vid Gavlöstrand,
Vårtal. Dannäs kyrkokör sjunger vårsånger
Servering och Fyrverkeri
Alla

-ligt välkomna till Gudstjänsterna!

Filosofifrukost
Lördag den 18:e april kl. 9.00 i Tannåkers café
Alla välkomna !
Hälsar moderator / Ingrid Munro

Barngruppen
Den 12/4 kl.16 och 26/4 kl.16 är det barngrupp i Tannåkers
Pingstkyrka. Vi kommer att leka, pyssla, dansa och ha roligt
tillsammans med fokus på Jesus. Föräldrarna är välkomna att sitta
med på gudstjänsten under tiden om man vill, det kommer vara
gudstjänst under tiden båda gångerna. / Jättevälkomna!
Belinda och Pernilla
14
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Film- och tacokväll!
Under påsklovet, onsdagen den 1/4 kommer
vi att anordna en film
och tacokväll för ungdomar.
Vi träffas i Bolmsö bygdegård, Sjöviken,
klockan 18:30 för att
tillsammans laga maten, och efter vi ätit tittar
vi på filmen Boxtroll.
Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30

Onsdag 15/4
Tannåker/affär
Skällandsö
Flahult
Torsdag 23/4
Hölminge

16.40—17.00

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

TIS
A
Filmens åldersgräns: från 7 år. (Under 7 år i målsmans sällskap.)
GR

14.35 - 14.50

Torsdag 9/4
Färle
Granholmsvägen

14.40 - 14.55
15.00 - 15.30

Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp

15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10

Österås

17.15 - 17.30

Till Bolmsö skola tisdag den 7/4 och 21/4 kl. 10.15-11.20

Välkomna!
Bolmsö Bygdegårdsförening

15.10—15.25
15.45—16.00

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2015
tis
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lör

11 Föreningsmästerskap /
Avslutning
från 09.00

lör

18 Korthåll fält anmäl till Stefan senast 14 april
(Se annons på hemsidan)

Luftgevär träning kl. 18.00

Bolmsö skola (Kent+Sven)
Bolmsö skola

Alla

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte

Städhjälp sökes för säsongen 2015 till våra hus och
stugor.
Arbetstid oftast lördag förmiddag vid stugbyten, men
andra tider kan förekomma.
För mer info kontakta Susanne Lööw 0372-48457
Bolmendagen 2015
Nu är det dags att börja planera inför Bolmendagen 2015!
Alla som är intresserade av att delta på ett
eller annat sätt är varmt välkomna till
Tannåkers affär följande tisdagar kl 18.30
21/4, 12/5, 9/6, 14/7
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KORTHÅLLSFÄLTSKJUTNING
Lördagen den 18:e april blir det
fältskjutning på Bolmsö skjutbana från kl. 09.00.
Ni som är intresserade kontakta Stefan (931 35)
så gör han skjutlagsindelning.
Anmäl senast tisdag 14:e april.
Från onsdag 15:e april kan ni se era skjuttider
på vår hemsida: (www.bolmso.se/skytte).
Prisutdelning sker efter sista skjutlag,
då vi också bjuder på korv med bröd.
Välkomna
Bolmsö SKF.
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Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
13 april kl 18-20 i Bolmsö församlingshem.
Denna kväll får vi besök av Olle Bolmelind, ordf i Ljungby RK-krets
Vi får möjlighet att ställa frågor om Kupan och kolloverksamheten
Medtag kopp och dopp så brygger vi kaffe.
4 maj kl 14, Sjöviken Bolmsö
Alla medlemmar med respektive är välkomna till våffelcafé
13 juni, heldag
Vi anordnar en resa för medlemmar med respektive till Halmstad.
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W
Tel 0372-12221. 070-2691129
Alla varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden
Öppna styrelsemöten i affären
Alla medlemmar är välkomna, alltid kl
18! Vi bjuder på fika.
to 9/4 on 13/5 to 11/6
Glöm inte betala in medlemsavgiften för 2015!!
Bg: 5861-4868
100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-25 år)
http://bolmso.se/kulturforeningen.php
Vi söker kreativa och intresserade personer som vill vara med bakom scen,
fixa med scenografi och hålla på med produktion, sy och ordna med rekvisita
& kostym.

Logdörrarna öppnas för en ny säsong.

Påsddagen den 5/4 kl. 11-17.
Därefter har vi öppet alla
SÖNDAGAR, 11-17
Till säsongsöppningen är golv, väggar och lagerhyllorna
välfyllda. Kanske finner just du din antikvitet eller den lilla ”unika”
prylen du sökt efter och detta till ett verkligt fyndpris!
Välkomna alla Bolmsöbor och alla övriga läsare av
bolmsöbladet. Hälsar Walléns.
www.bolmsoloppis .se
Dans Midsommardagen 20 juni kl 21.00-01.00
Även i år ordnar vi dans, Midsommardagen då spelar Just Fun Party i
Hov hos Kristiansson. Välkomna att dansa loss. Kent i Södra Ljunga
kommer att ha servering.
Välkomna fam. Kristiansson

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

Vi ses!
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson, Marion Koomen,
Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson
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Vårstädning i Bolmsö
Hembygdspark
Vi har fått in fantastisk många anmälningar till Bolmsö Fiber.
Det finns dock fortfarande en del frågor från er som inte anmält sig och
några viktiga fakta är:

Med en fiberkabel får du Telefon, Tv, Internet





Du får kommunikation med ljusets hastighet.
7.5 varv runt jorden på 1 sek.
Förberedelse för framtida tjänster, t.ex. hemsjukvård
Flera olika alternativ på Tv-kanaler, Teletjänster och hög hastighet på
Internet till lägre pris än Du har idag
Fiber är bästa alternativet då nuvarande telefonledningar försvinner

En optisk fiber är inte som en vanlig kabel




Du får en egen fiberkabel till ditt hus
Optisk fiber kan inte fördelas till flera som en vanlig kabel
Optisk fiber är inte åskkänslig

Det blir mycket dyrare att ansluta sig senare

Om du avser ansluta dig efter huvudprojektet och det finns ledig fiber, då måste
du själv:

Gräva från ett kopplingsskåp i din by eller grannby.

Ta ansvar och hänsyn till redan befintliga rör och ledningar

Kontakta markägare och skriva servitut/markavtal.

Ordna med tillstånd från Trafikverket/ vägsamfälligheter

Återställa mark och asfaltering.

Ordna kontakt med fiberblåsare för inkoppling.
Och du får inte möjlighet att få de statliga eller kommunala bidrag som lämnas i
det stora projektet.

Funderar du på att bygga nytt och vill ha fiber i framtiden?
Vi hjälper dig gärna med din medlemsansökan!

Fibergruppen genom Lars Andersson, Bjurkaberg
Läs mer på Bolmsofiber.se

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE
Ni är alla välkomna till årsmöte med Bolmsö IF.
Det är söndagen den 12 april klockan 17.00. Vi träffars i
matsalen på Bolmsö skola. Efter mötet så fikar vi med kaffe
och några kakor. Ni är hjärtligt välkomna.
Ann-Christin Bolin /
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Lördagen den 25 april hoppas vi att många har möjlighet att
komma till Bolmsö Hembygdspark kl 09.00 för att göra snyggt nu på
våren.
Vi räfsar upp de gamla löven, plockar pinnar, rensar stuprören och ser
till att det blir snyggt i parken inför sommarsäsongen.
När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens
kök.
Ni som funderat på att hjälpa till men det har inte blivit av, nu är det en
chans att vara med och ni är väldigt mycket välkomna. Tänk på att ta
med er en räfsa och arbetshandskar.
Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går snabbt
Bolmsö Hembygdsförening

Torpgruppen i Tannåker
Vi fortsätter med att leta gamla torp – och backstugeplatser i Skällandsö.
Du som inte var med i höstas kan haka på nu om du vill. Både du som
varit med tidigare och du som är ny är välkommen.
Vi träffas söndag den 19 april kl. 14.00 vid Åsarnas bygdegård.
/Sara Karlsson
ÅRSMÖTE
Bolmsö norra fiskeförening
onsdag 8 april kl 19:00 i
Bolmsö Församlingshem
Program: förhandlingar, kaffe, bilder
VÄLKOMNA!
OBS: Styrelsen samlas 18:30
ORDF.
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VÄNTJÄNST PÅ BOLMSÖ MED OMNEJD?

Bolmsö Bygdegård
Vi vill på den varmaste tacka för de minnesgåvor som getts till LiseLotte Lotte L. Peterssons minne.
Det har blivit nytt plåttak på framsidan och arbetet fortsätter på insidan
av bygget. Har du möjlighet att hjälpa till någon dag eller två…
kontakta Bernt Andersson, tel 911 35
Under april skall vi anmäla virket som föreningen fått som gåva, men
ännu finns möjlighet att fylla på i vältorna. Kontaktar Håkan
Wiktorsson, tel 910 24, för mer information.

Jag har fått en förfrågan från väntjänstverksamheten Ljungby.
Finns det några här på Bolmsö som skulle kunna tänka sig att vara
frivilliga i kommunens väntjänst och ge lite av sin tid och engagemang
till en annan människa bara här hemma ikring. Skulle Du vara
intresserad och tycka att det passar Dig hör gärna av Dig för att få
veta mer. Både män och kvinnor är välkomna.
Susanne Nilsson väntjänsten samordnare 0372-789894 tel tid:10 00 12 00. Du kan också ringa mig Kajsa Svensson tel : 94118 (alla tider
när jag är hemma) jag har lite mer information.
På uppdrag Kajsa Svensson.

Tannåker

För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora
bygdegårdslyftet”.
1:a maj är det den att stora städdagen i Sjöviken och så även i år.
Vi bjuder in er alla att vara med, var och en gör det man kan och orkar
med. Det städas både ute och inne. Till lunch bjuder föreningen på
soppa.
Alla som bryr sig om bygdegården är välkomna, det är alltså inte bara
medlemmar som kommer denna dag. Alla behövs! Ju fler vi är desto
roligare och snabbare blir allt klart.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Nu är Tannåkers nya webbplats publicerad. Sockenrådet har tillsammans
med Sara Karlsson arbetat fram sidan som nu ska fyllas med mer
information. Meningen är att sidan ska fungera som en portal för Tannåker
där man kan hitta information och länkar till företag, föreningar, evenemang
o.s.v.
Sockenrådet arbetar nu vidare med detta. Du som vill använda dig av denna
möjlighet att synas kan
ko n t a kt a
n å go n
i
sockenrådet eller Sara.
www.tannaker.org

Sommarjobb

Städdagar i Perstorpsgården.
Välkomna att hjälpa till med städningen av Perstorpsgården.
2 maj kl 09.00 och 4 maj kl 14.00.
Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården
Susanne Ingemarsson o Christina Andersson
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Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att hjälpa oss
med guidningen av Perstorpsgården i sommar. Ung eller äldre, spelar ingen
roll, bara du är intresserad!
Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden
6/7 - 8/8, ti-fre 12.00 - 16.00.
Arbetsuppgifterna är guidning, rensa rabatter, klippa gräs, ev målningsarbete.

Ansökan lämnas till Christina Andersson, tel 911 47
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Programblad april 2015

Programblad april 2015
onsdag

1

torsdag

2

fredag

3

lördag
söndag

4
5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

lördag
söndag

11
12

Städdag i Sjöviken
Film - och tacokväll för ungdomar, Sjöviken
Pilates, Bolmsö skolan
Mässa, Bolmsö kyrka
Getsemannestund, Missionshuset
Gudstjänst, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Tannåkers kyrka
Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka
Mässa, Tannåkers kyrka
Säsongsöppning Antikt & Loppis i Hov
Mässa, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Missionshuset
Mix-gympa, Bolmsö skolan
Mässa, Berga kyrka
Zumba / aerobics, Bolmsö skolan
Daglediga, Tannåkers församlingshem
Luftgevär, Bolmsö skola
Styrelsen Bolmsö norra fiskeförening

18.30
19.30
18.00
19.00
09.30
11.00
12.00
09.30
11.00
11.30
18.00
19.00
11.00
19.30
14.00
18.00
18.30
19.00 Årsmöte Bolmsö norra fiskeförening,
Församlingshemmet
19.30 Pilates, Bolmsö skolan
18.00 Öppet styrelsemöte Bolmenbygdens kulturförening,
affären
09.00 Skytte, föreningsmästerskap, avslutning, Bolmsö skola
09.30 Mässa, Tannåkers kyrka
10.00 Gudstjänst, Missionshuset
16.00 Tannåkers Pingstkyrka + barngrupp

Vill än en gång säga TACK till er alla för omtanke och värmande ord
efter Lottes plötsliga bortgång. Vill ni, ska jag försöka driva affären
vidare om det går rent ekonomiskt. Kommer nog till hösten minska på
öppettider. D.v.s. stänga 18.00 och 14.00. / Gert
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söndag

12 17.00
19.00
måndag 13 18.00
19.30
onsdag 15 12.00
19.30
torsdag 16 15.00
lördag 18 09.00
09.00
18.00
söndag 19 14.00
19.00
måndag 20 19.30
tisdag 21 18.30
onsdag 22 19.30
lördag 25 09.00
09.00
söndag 26 16.00
19.00
måndag 27 19.30
onsdag 29 19.30
torsdag 30 19.30
20.00

Årsmöte Bolmsö IF, matsalen, Bolmsö skola
Mix-gympa, Bolmsö skolan
Röda Korset i Bolmsö församlingshem
Zumba / aerobics, Bolmsö skolan
Manusstopp för Sockenbladet
Pilates, Bolmsö skolan
Kyrkliga syföreningen, Eva Johansson
Filosofifrukost i affären
Fältskjutning, Bolmsö skjutbana
Dragspelsmässa, Bolmsö kyrka
Torpgruppen Tannåker träffas vid bygdegården Åsarna
Mix-gympa, Bolmsö skolan
Zumba / aerobics, Bolmsö skolan
Planering av Bolmendagen, Tannåkers affär
Pilates, Bolmsö skolan
Städning i Bolmsö Hembygdspark
Städdag, Missionshuset
Ekumenisk gudstjänst,
Tannåkers Pingstkyrka + barngrupp
Mix-gympa, Bolmsö skolan
Zumba / aerobics, Bolmsö skolan
Pilates, Bolmsö skolan
Valborgsfirande vid Sjöviken Bolmsö
Valborgsfirande , Gavlöstrand

Tänk på att du som skickar in material till Sockenbladet vänder dig till
både dem som bor på Bolmsö och i Tannåker.
Vårt blad delas ut i båda socknarna och har samma innehåll, förutom
omslaget som är specifikt för din socken.
Bladet görs udda månad av Tage på Bolmsö och jämn månad av Sara i
Tannåker. När du skickar in manus hamnar det i en gemensam brevlåda
som båda har tillgång till.
Hälsningar från Tannåkersredaktören
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