BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 381 APRIL 2020
En bygd som lockar en befolkning i alla åldrar. Hur får vi det?
I sockenrådet har vi nu även styrelseledamöter i yngre åldrar, det är
intressant att flera åldersgrupper kommer till tals i styrelsearbetet.
Nya tankar och ideèr framförs vilket är positivt.
På flera styrelsemöten har vi dryftat hur olika åldrars intressen i
bygden införlivas i sockenrådets arbete och hur man skapar engagemang även i de yngre generationerna för bygdens frågor.
För att få ännu mer engagemang, så vill jag uppmana befolkningen,
i alla åldrar på ön att komma på våra öppna styrelsemöten i affären i
Tannåker. Vi har möten både enskilt i Bolmsö Sockenråd men
också gemensamma möten med Tannåkers sockenråd. Titta in och
sitt med på hela möten eller bara en stund.
Information om när möten hålls finns under aktuelltrubriken på
första insidan i sockenbladet.
Jag önskar er en härlig vår och en Glad Påsk!

Carina Bolmblad, Uddarna

HEMKÖRNING MATKASSE:

Bolmsö sockenråd
Mailadress: sockenradet@bolmso.se
Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

ordförande
070 538 00 35

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

vice ordförande
070 559 41 91

Monica Johansson, Backegården

Sekreterare
073 049 54 18

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

kassör
0372 941 56

Carina Bolmblad, Uddarna
carina.bolmblad@gmail.com

070 856 20 13

Sara Andersson, Österås
sara.andersson950@gmail.com

070 589 11 47

Stina Bolin, Prästgården
stina.bolin@bolmso.se

073 339 90 95

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se

Webbredaktör
0372 941 31

Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2
manus@bolmso.se

Redaktör för bladet
070 344 61 05

Mailsupport: support@bolmso.se

AKTUELLT: Anders är inbjuden till både Ryssby och Lidhult för att
berätta om sockenrådets yttrande till kommunens översiktsplan.
I projektet service i samverkan pågår planer för en informationstavla
vid affären i Tannåker. Här kommer information via QR koder finnas
om
Lokal service
Turism
Näringsliv
Offentlig service

Nu har Handlarn Bolmenbygden avtal med Ljungby kommun om
hemkörning av matkasse. Servicen är avsedd för dem som av någon
anledning inte kan ta sig till butiken själva, pga ålder eller sjukdom.
Kunden betalar 20 kr i samband med leverans och Ljungby kommun
betalar ett hemsändningsbidrag till butiken.
Leverans sker på onsdagar efter kl. 15
Beställning läggs på telefon/sms/e-post:
079-336 10 75
butik@smalandslivs.se
Stopptid för beställning är onsdag kl 12.00
Minimiorder per leverans är 150 kr.
Betalning per faktura (inom 7 dagar) eller Swish.
Självklart kan du få din matkasse hemkörd även om du inte är gammal
eller sjuk. Då kostar det 50 kr. I övrigt gäller samma som ovan.
Välkommen med din beställning!

I Tannåker städar vi hembygdsparken
och husen lördag den 18 april kl 09.00
Tag med räfsa, handskar och annat som du kan behöva.
Hembygdsföreningen bjuder på te/kaffe och frallor.
Välkomna till en trevlig arbetsförmiddag.
Styrelsen

Nästa möte i sockenrådet är 7/4 kl 17.30 i affären i Tannåker.
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöten

CYKLA eller GÅ
en tipsrunda?

Tannåker sockenråd
anordnar
lördagen 16 maj
en tipsrunda med frågor som handlar om
TANNÅKER.
Vi startar mellan 14.00 och 14.30 vid affären.
Cykelrundan är ca 15 km, mot Skällandsö och
tillbaka över Flahult.
Promenaden på ca 5 km går
till Trädan över Granelund och tillbaka till affären.
Vid målgång efter avslutad runda blir det
korvgrillning och kaffe på affärens altan.

STARTAVGIFT 50:ALLA är VÄLKOMNA
till en trevlig eftermiddag!
Sponsrade priser/vinster mottages tacksamt!
Arrangeras med stöd av Ljungby Kommun
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6 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe
Planering av våffelkafé

Våffelkafé
4 maj kl 14 Sjöviken
ALLA som är sugna på våfflor är välkomna
Varmt välkomna! Styrelsen/ordföranden

VÅRSTÄDNING
Dags för vårstädning i Bolmsö
Hembygdpark
Lördagen den 25 april 2020 är det dags att vårstäda Bolmsö Hembygdpark. Vi räfsar och plockar ris och ser till att det blir snyggt i
parken.
Vi börjar kl 9.00 och när vi är klara bjuder
hembygdsföreningen på fika.
Är vi många går det snabbare och det ör också
roligare om vi är många.
Ta med dig räfsa om du har.
ALLA är välkomna att hjälpa till oavsett om du är medlem eller
inte, oavsett om du varit med många år eller ny.
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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.se
070 563 32 94

Årsmöte

Tannåker—Bolmsö gymnastikförening
söndag 26/4 kl. 15.00 i Sjöviken
Alla medlemmar varmt väkomna!
promenad, mat och årsmöte.
Styrelsen

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2020
31/3 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola
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SMÅLANDSMÄSTERSKAP

7 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan + Erik
Alvesta
Stefan + Frida

14 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Catrine + Max/Stina

18 09.00 Föreningsmästerskap/avslutning

Bolmsö skola, Alla

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar.

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets har haft årsstämma
Styrelsen har följande sammanställning Birgitta Wallén ordf. och kassör, Susanne Ingemarsson vice ordf. och sekreterare, Laila Henningsson, Rose-Marie Starck, Ingrid Rosenlind, Anna-Maria Odeholm och
Birgit Nyberg, Suppl. Anna-Lena Wiktorsson.
Av alla pengar som ni på olika sätt hjälpt oss att samla in 2019 har
vi skänkt
11.000 kr till Världens barn
25.000 kr till Barnkollo i Ljungby kommun
12.000 kr till Rödakorsets katastrofreserv
2.000 kr till Noaks Ark
2.000 kr till Bolmsö Sockenblad
1.500 kr till Tannåkers Sockenblad
5.000 kr har avsatts till vår Krishanteringsplan
Vi har delat ut påskblommor till alla 80 år+
Vi har bjudit alla på våfflor en gång i Sjöviken
Vi planerar följande för 2020
Att kalla till 8 st måndagsmöten
Att dela ut påskblommor veckan innan påsk
Att inbjuda till våffelcafé 4 maj
Att ha brödlotteri på Bolmendagen 27 juli
Att ha bössinsamling till Världens Barn i september
Att anordna auktion i Sjöviken 14 november
Att ha lotteri på julmarknaden i Tannåker 5 december
Vi hoppas att ni fortsatt vill stödja vårt arbete,
NI ÄR HELT FANTASTISKA

Vi bjuder dig på en eller flera
våfflor
Måndagen den 4 maj är alla
välkomna till Sjöviken kl 14
Vi bjuder då ALLA på våfflor och kaffe, te, saft
Obs! Det gäller alla.
Välkomna önskar
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
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Ni som missade Smålands nationaldag
– en chans till

Fössta tossdan i mass var det massipantåta och Smaulännska fö inflöttade där vi bl a framhöll dessa viktiga ord:
Krabba
Ett illhärje
En spannjourh
Twäsôvla

Öka tryggheten och motståndskraften i Tannåker
Gratis utbildning i Brandskydd och HLR/hjärtstartare för oss som bor i Tannåker
Anmäl dig till: Birgit Eklund 073-8118951
Senast torsdag den 9:e respektive torsdagen den 16:e april.
•

•

Vi kommer även att ha en kortare SFI den 17/4.
After wöök / meraftans-pilsner fred 17 april kl 18:45!!!
Pytt i panna och mys, prat och ett kort årsmöte i Sjöviken. Medlemmar
och de som ännu inte blivit medlemmar är hjärtligt välkomna! Anmälan
senast 13/4: sandra.carlsson@bolmso.se eller sms 070 58 91199.
Holländsk afton 25 april kl 17
Vi tar in Holland med alla sinnen – se separat annons.

•
•
•
•
•

Kronobergs bygdegårdsdistrikt finansierar genom medel från Leader
Linné Småland utbildning i Hjärt-lungräddning och Brandskydd för invånarna i Tannåker
Utbildningarna genomförs följande datum:
Brandskydd tisdagen den 14 april, kl: 17:30-21:00
Hjärt-lungräddning 21 april, kl: 17:30-21:00
Plats: Bygdegården Tannåker
I samband med utbildning placeras en hjärtstartare på vald plats.
Utbildningen är gratis och genomför i samverkan med
Brandskyddsföreningen och HLR instruktören Ingelstad
Under kvällen serveras fika för självkostnadspris…..
Max 20 deltagare på HLR/Hjärtstartare, först till kvarn…….

Konsert med kulturskolan onsdag 6 maj kl 19
Som vanligt erbjuder vi fika på kulturskolans vårkonsert i
Sjöviken. Missa inte när dessa unga musiker spelar upp.
Framöver
Vi tar små steg framåt till en teaterföreställning. ☺
Vill du vara med? Hör av dig till Irene 070-6791113.
Kom och tyck till på våra öppna möten kl 18 i affären:
ti 14/4 och ti 9/6. Vi bjuder på fika - Välkomna!

/Anna Maria, Irene, Mats, Mats,
Rachelle, Sandra & Solveig
Medlemsavgift 2020
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723

Onsdag 8/4, 6/5, 3/6, 1/7
Skällandsö
15.00—15.20
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.05
Torsdag 16/4, 14/5, 11/6

Torsdag 2/4, 28/5, 25/6
Färle
14.00 - 14.15
Granholmsvägen
14.20 - 14.35
Håringe
14.50 - 15.05
Bolmsö kyrkby
15.45 - 16.00

Stapeled
Skogshäll

Perstorp
Tjust
Österås

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 21/4, 5/5, 19/5, 2/6,
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16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30

Programblad april 2020
1

on 19.30 Pilates

2

to 18.00 Puls

3

fr 17.30 Tabata

4

lö

17

Skytte, Smålandsmästerskap Alvesta

Anmäl till Ghanakvällen
18

19.30 Cirkelträning

19 sö 19.00 Mixgympa
20 må 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 11-14

ti 14.00 Daglediga i Tannåker

17.15 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 08-11

17.30 Sockenrådens möte
18.00 Skytte
8

19.30 Cirkelträning
21

on 18.30 Film o Tacoskväll ungdom

19.30 Pilates
9

18.00 Ghana Ida Johansson berättar

anmäl till brandskyddsutbildningen

23 to 18.00 Puls

LÅNGFREDAG

24

fr 17.30 Tabata

25

lö 09.00 Städning i Bolmsö hembygdspark

fr

12

sö 19.00 Mixgympa

13 må 19.30 Cirkelträning
Anmäl till After Wöök
ti 17.30 Brandskyddsutbildning Tannåker
18.00 Kulturföreningens möte

17.00 Holländsk afton
26 sö 15.00 Årsmöte gymnastikföreningen

27 må 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 11-14
17.15 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 08-11

18.00 Skytte
15

on 12.00 Manusstopp för majbladet
to

30 to 20.00 Valborgsmässobål i Tannåker
1/5

19.30 Pilates
16

ti 17.30 Hjärt-lungräddning i Tannåker

22 on 19.30 Pilates

to 17.30 Puls

10

14

lö 09.00 Städning i Tannåkers hembygdspark

09.00 Skytte, avslutning

sö 19.00 Mixgympa

6 må 18.00 Månadsmöte Röda Korset
7

fr 17.30 Tabata
18.45 After wöök /meraftans-pilsner

18.00 Påskauktion Bolmsö
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Programblad april 2020

fr 08.00 Städdag Sjöviken

anmäl till hjärt-lungräddning
18.00 Puls

10
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Städdag i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken

Fredag den 1 maj 2020 är det dags för
den årliga stora städdagen i Sjöviken.

Det är då vi hjälps åt att göra bygdegården extra fin.
De första kommer kl 08 och sedan fylls det på efterhand som man
har vaknat…
Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum inne, av
trädgården och utemiljön i övrigt.
Föreningen brygger förmiddagskaffe och du tar med dig vad du vill
äta på förmiddagen. Till lunch bjuder föreningen på soppa.
För att vi skall kunna bli klara i ”vettig tid” under dagen behövs det
många som hjälper till. Vi behöver er som varit med innan ”och vet
hur det går till” samt ni som inte har varit med innan men tycker det
skulle vara roligt att göra en insats för bygdegården.
Det är mycket som skall hinnas med så en extra vädjan om att
många kan försöka se till att vara med detta år. Om orken tryter går
det bra att vila en stund, vi har plats för alla!
Det är roligare att jobba tillsammans än själv …
Ta med dig det du tror du behöver på dagen,
oavsett om du tänkt jobba inne eller ute.
Tack för att du kommer!
Bolmsö Bygdegårdsförening

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Bolmsö Bygdegårdsförening
Slutbesiktning av bygget är planerat till slutet av mars så i skrivande stund är
det ännu oklart om allt hinner bli färdigt i tid och hur besiktningen går.
Det blir jättefina lokaler i nybygget och vi är mycket tacksamma för allt arbete som gjorts och görs för att vi skall bli färdiga i tid.
Vi har arbetat mycket med finansieringen men det kommer inte att räcka fullt
ut, så vi kommer att ha en låneskuld när vi är klara. Tacksamma för alla ekonomiska bidrag så använd gärna Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71
53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering.
Den populära Påskauktionen kommer att gå av stapeln lördag den 4 april och
då hoppas vi på stort engagemang och många saker att sälja.
Hör av er om nu vill hjälpa till och vi hoppas att riktigt många vill komma så
det blir fullsatt denna kväll.
Veckorna går snabbt och snart är det maj igen och den 1:a maj planerar vi för
storstädning igen, både ute och inne. Välkomna!

Bolmsö Bygdegårdsförening

Upplev en levande butik med handplockade ting till hemmet
i den gamla smedjan i Tannåker
Våra öppettider är:
Torsdag - Söndag 10.00
Eller enligt överenskommelse Telefon.076 866 70 74
Följ oss gärna på instagram
sakletare_tannaker
Välkomna önskar Lena & Lennart
13

Film- och tacokväll på påsklovet!

Välkomna till traditionellt
Valborgsmässofirande
i Tannåkers hembygdspark
30/4 kl. 20.00

Under påsklovet, onsdagen den 8/4 kommer vi att anordna en filmoch Tacokväll för ungdomar.
Vi träffas i bygdegården klockan 18:30 för att tillsammans laga tacos,
och efter vi ätit tittar vi på filmen Familjen Addams.
(Filmens åldersgräns är från 7 år. Under 7 år i målsmans sällskap.)

Vi får lyssna till vårsånger av
Bolmsö/Tannåkers kyrkokör
och vårtal av
Lars-Uno Åkesson, Bolmsö.
Kaffeservering

Det är städdag på Perstorpsgården
den 9 maj kl. 09.00.
Kom och hjälp oss göra fint!
Vi bjuder på fika!
Arrangemanget är gratis, men vi ser gärna fler medlemmar i Bygdegårdsföreningen.
Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det ingen årsavgift.

Naturligtvis blir det popcorn till filmen!
Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30
Välkomna!
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Christina och Susanne

Är du medlem i FaceBook-gruppen Tannåker?
I gruppen kan du komma i kontakt med andra som är med i
gruppen och du får snabba nyheter om det som händer i
socknen.
Vi är 180 medlemmar nu, men det är ont om Tannåkersbor.
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Påskauktion i Bolmsö
Bygdegård
Lördagen den 4 april 2020 kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö
Bygdegård, Sjöviken. Samma upplägg som tidigare, d.v.s.
Påskbuffé, Lotterier och Auktion.
Anders Johnsson kommer att svinga klubban
under auktionen och kanske får vi några
historier oss till livs också.
Påskbuffé kostar 100:- per vuxen, de flesta
lotter får du 3 st lotter för 10:I övrigt behöver du inte ha pengar med dig
för själva auktionen kommer vi att fakturera
i efterhand (precis som vanligt)
Ring Solveig Carlsson 0372-91000 eller
mejla bygdegarden@bolmso.se
om du vill bidra till påskbuffén mm.

SKOGSMÄSSAN

Ida Johansson
kommer till Inga-Lills café
och håller föredrag om sin volontärresa till Ghana.
2019 reste Ida till Ghana för att jobba på ett sjukhus där. Under två månader bodde hon hos en Ghanansk familj och fick uppleva stora skillnaderna i hur vi lever våra liv. Ida berättar hur en vardag ser ut på ett
Ghananskt sjukhus, om sitt besök till en skola på den afrikanska landsbygden och även om den mörka historien om slavhandeln i Afrika. Vi
kommer få se många vackra bilder från resan och Ida visar upp saker
hon fick med sig från Ghana.
Välkommen att ta del av detta!
När/var: 21/4 kl. 18.00 i Inga-Lills café, Tannåker
Hur: Inträde 50 kr. Fika serveras.
Då det är begränsat med platser i cafét är det först till kvarn som gäller.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Anmälan görs senast den 17/4 via mejl till:
karolina.svensson_95@hotmail.com
Tannåker och Bolmsö sockenråd står som arrangörer.
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Tannåkers Pingstkyrka april 2020
5 16.00

Peter Jansson

14 18.30

Bön i kyrkan

26 16.00

Gemensam gudstjänst med N Bolmens Missionsförsamling
och Svenska Kyrkan, Magnus Lind

28 18.30

Bön i Kyrkan

Varmt välkommen till samlingarna.

Bolmsö o Tannåkers kyrkor april 2020
5 11.00 Palmsöndag, gudstjänst Tannåker, A Fall

9 19.00 Skärtorsdagsmässa, S-Å Fyhrlund, Bolmsö

Gudstjänster i Jonsboda missionshus april 2020
Norra Bolmens Missionsförsamling

10 09.30 Långfredag, gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund
11.00 Långfredagsgudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

5

18.00 Gudstjänst med Mark Munro, sång Ove o Wenche Stålenbring

7

18.30 Hemgrupp hos Siv o Bernt

9

19.00 Getsemanestund med nattvard

10

10.00 Gemensam gudstjänst i Hånger Frikyrka. Bengt Klintenberg

16 15.00 Symöte hos Anita Olsson, Bolmsö

19

10.00 Gudstjänst Mark Munro

19 16.00 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

21

18.30 Hemgrupp hos Ingrid o Mark

26 19.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan Tannåker, M Lind

26

16.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka, Magnus Lind

30

20.00 Valborgsmässofirande vid Gavlö Strand.

Alla är varmt välkomna till gudstjänsterna

12 09.30 Påskdagen, gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund
11.00 Påskdagen, mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.

Dagledigträff Bolmsö – Tannåker
Tisdagen den 7 april

kl 14.00 i Tannåkers församlingshem
Vi vill önska alla
Guds välsignelse
och en
Glad Påsk!
Familjen Milston

”Handklaver och klarinett ska de´ va
– favoriter från förr”
Välkända profilerna Mats Öberg och
Inge Palm bjuder på allsång, folkmusik, visor, Evert Taube och populärmusik från 30- och 40-talen.

Välkomna!
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK för alla ekonomiska bidrag till

Bolmsö sockenblad

Prova gärna vårt nya swishnummer.
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot.

SWISH: 123 240 81 77

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP
15 april kl. 12.00
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se

Mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Gästskribenter
är mycket välkomna –
skicka ditt bidrag till
manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 381. Utgivare: Bolmsö sockenråd

