BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 339 AUGUSTI 2016
Ode till ön
Funderade häromdan på just min plats i vår värld
är ju varken fager, klok eller lärd
Så satt jag en dag och.... ja, ni vet
och då kom jag på det: Jag vill bli poet!
Norstedts förlag, eller Bonniers
vem sjutton förlägger klassiska alster på vers?
Så satt jag en dag... ja, vet ni vad!
Då kom jag på det: Bolmsö Sockenblad!
Därför njuter ni alla på ön
av poesi så mästerlig och skön
Av en som varken är fager, lärd eller klok
Alla ropar i chorus: Vad är detta för en jädrans tok?
Skrev ock en fjärde vers. Men den föll ur
Klarade inte Sockenrådets censur
Handlade om Bellman som också var en stor poet
Han dikta alltid när han....ja ni vet!
Fullständigt anonym diktare på sörön

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0372-941 41

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

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

Ledamot
0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Ledamot
0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

Ledamot
0709 55 73 98

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Ledamot
0372-911 82, 0733 56 54 11

TANNÅKERS SOMMARKYRKA
Öppen 13.00 - 18.00
måndag, tisdag, onsdag, fredag
torsdagar 16.00 - 22.00
Välkommen till sommarcafé i Tannåkers
församlingshem med servering av kaffe,
våfflor, hembakade bullar och kakor.
I församlingshemmet visas hantverk och fotoutställning med gamla bilder från Tannåkersbygden. Det finns möjlighet att köpa rättvisemärkta
produkter. Torsdag bjuds på musik i sommarkväll 4 aug. kl 19.00
Tre generationer Tägil. Nils, dottern Ingela och hennes dotter
Minna från Göteborg sjunger klassiska örhängen och gömda
musikskatter.
VARMT VÄLKOMNA !

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi jobbar gemensamt med Tannåkers Sockenråd i många frågor, bl a om
skolan för det finns ett stort renoveringsbehov där. Vi vill ha en attraktiv
skola och där är Föräldraföreningen också en samarbetspartner eftersom
de har stort intresse av att deras barn ska ha det bra. Vi har lämnat in en
skrivelse till BUN och Tekniska nämnden.
Vi jobbar också på att resa till Danmark i augusti, se separat annons om
det.
Tänk på att hålla hastighetsbegränsningen vid skolan, det är 30 km/timme,
dagtid måndag —fredag. Vi är ju rädda om våra barn, eller hur!
Bolmsö Sockenråd

Stort TACK…
…för musik, mingel,
wingel
& all annan
uppvaktning.

Tack vare er blev vår fest
helt fantastisk
Kristina B J & Anders O

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05
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Fiberinformation Tannåker
Ljungby Energi har under vecka 28 börjat
skicka ut avtals– och informationshandlingar
för fiberanslutning.
Är det så att du inte fått informationen
och avtalet under vecka 29, men vill ha
densamma, hör av dig till
Anders Johannesson tel. 0372-78 95 76,
anders.johannesson @ljungby-energi.se
Rickard Ljunggren: tel. 0372-78 95 84
rickard.ljunggren@ljungby-energi.se
eller Jan-Erik Eriksson, tel. 0370-450 45 (kvällstid)

Du som irriterar dig på Ljungby Energis informationsskyltar
kan väl åtminstone låta bli fastighetsägarens ”Till Salu” skyltar och hembygdsföreningens torpinventeringsskyltar.
/ Fibergruppen

Välkomna tillbaka till Tannåkers fritidsgård
fredagen 26/8 2016 kl 18-21.
Då är det även dags för medlemsavgiften på 50 kr.
Sven / Peter

Naturtomt till salu

Öppettider i
Perstorpsgården, 2016.

2100 m2, belägen i Tannåker, 200 m från sjön Bolmen.

Sommaröppet ti-fre under tiden
5 juli – 5 aug, kl 10:00 – 14:00

Tel: 0730490713
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Återinvigning Bolmsö Bygdegård

Metartävling i Gölsjöarna
den 20/8 kl. 10:00

Under de två senaste åren har Bolmsö Bygdegård
genomgått en större om- och tillbyggnad.
Lördagen den 24:e september vill vi fira detta med en återinvigningsdag!

Vi samlas vid bygdegården för att bege oss ut till

Gölsjöarna för att prova fiskelyckan.
Medtag fikakorg.
Pris till den som drar upp den största fisken!
Kostnad: 20 kr
Är du yngre än 16 år fiskar du gratis!

Du, det är metspö
som gäller!

Program:
11:00 Invigning
12-14 Bjuds det på lunch lagad i det nya köket
14:00 Ungdomsaktivitet och Tipspromenad
18:00 Kvällsarrangemang med underhållning
och middag (anmälan krävs, kostnad 200kr)*
Under hela dagen kommer det att finnas utställningar och aktiviteter i
och omkring bygdegården samt fikaservering.
*Till kvällsarrangemanget finns begränsat antal platser,
vänligen anmäl er till Solveig Carlsson:
bygdegarden@bolmso.se, 0372-91000, SMS 070-2884414
Först till kvarn….
Välkomna
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Hjärtligt välkomna !
Åsarnas bgf i Tannåker

Bolmsömästare i golf 2016
Bruno Edgarsson
blev bolmsömästare i golf när den avgjordes på Lagans golfbana
och därmed detroniserades den mångårige mästaren Rolf Karlsson. Tvåa blev Joachim Gustafsson och trea blev Karl-Gustav
Johansson.
Dagen avslutades med korvgrillning och prisutdelning.
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Grävning och blåsning av fiber
Nu har nedgrävningen av fiberslang mjukstartat i Håringe och
Perstorp med en maskin i varje område samt också påbörjats på
Uddarna.
I mitten av augusti kommer ytterligare två maskiner för att förstärka grävstyrkan. Grävningen och återställningen är mycket välgjord
och proffsig och vi hoppas att arbetet fortskrider på samma sätt.

Kontrollera också fiberkartan på
Bolmsö Fibers hemsida där vi nu har
bytt till aktuell projektkarta. Grävsträckningarna har optimerats och
vissa justeringar har gjorts.
Fiberblåsning och montering av fiberenheten i huset kommer att utföras
efter det att varje område är färdiggrävt. Detta arbete påbörjas i slutet av
augusti. Det är viktigt med ett bra
samarbete från alla under fiberbygget. Har ni frågor eller synpunkter,
särskilt ang. er egen fastighet, kontakta då oss.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ projektet på bolmsofiber.se

Daniel och Oskar

Det är många som grävt själva på egen tomt och redan har ca 1500
m fiberslang hämtats. Om ni beställt grävning på tomten, märk tydligt ut var ni vill ha grävningen utförd så den kan ske även om ni
inte är hemma. Märk också ut egna ledningar för vatten, avlopp,
belysning, jordvärme o.s.v. Färgmärkning görs även av nätägarna
Eon och Skanova/Telia var deras el- och teleledningar finns. Notera att grävning inte ska göras här utan att det bara är en markering!
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Bolmsö Hembygdsförening

Programblad augusti 2016

Bolmsö för 100 år sedan
Under 2016 firar Sveriges Hembygdsförbund 100 år och i samband
med det gör Hembygdsföreningar i hela Sverige olika aktiviteter för att
uppmärksamma 100-års jubiléet.
På Bolmsö gäller lördagen den 17 september i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Vårt tema på denna dag är ”Bolmsö för 100 år sedan” och vi ber härmed er läsare av Sockenbladet om hjälp.
Har ni berättelser, dagböcker eller liknande från början av 1900-talet
som vi kan få låna? Eller något annat som ni tycker passar att ha med
en sådan här dag.
Kontakta snarast någon av oss i styrelsen av Bolmsö Hembygdsförening:
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, 0372-910 24
Britta Kristiansson, Hov, 0372-910 50
Eva Johansson, Kyrkbyn Solsätra, 0372-910 28
Helen Johansson, Lida, 0372-94149
Helge Grahnquist, Hassle, 070-645 28 25
Kenneth Pettersson, Brogård, 0372-910 71
Olle Josefsson, Perstorp, 0371-911 55
Rolf Nilsson, Kärragård, 076-7794136
Solveig Carlsson, Håringe, 0372-91000

tisdag
onsdag
torsdag
söndag

2
3
4
7

onsdag
torsdag
söndag

10
11
14

18:00
18:30
19:00
09:30
16:00
18:30
18:00
09:30
17:00

måndag

15

12:00

lördag
söndag

20
21

fredag
lördag
söndag

26
27
28

10:00
10:00
11:00
18-21
07:00
09:30
16:00

Sommarkyrka Bolmsö
Våffelservering i Bolmsö bygdegård, till 21:00
Tre generationer Tägil, Tannåkers kyrka
Gudstjänst Bolmsö kyrka
Missionsförsamlingens friluftsgudstjänst
Våffelservering i Bolmsö bygdegård, till 21:00
Församlingsråd Tannåker
Gudstjänst Tannåkers kyrka
Sagor från farmors tid för stora och små. Tannåkers församlingshem
Manusstopp för sockenbladet
Sista dag för anmälan till Danmarksresan
Metartävling i Gölsjöarna
Missionsförsamlingen på Dannäs säteri
Högmässa Bolmsö kyrka
Fritidsgården i Tannåkers bygdegård
Resa till Danmark
Gudstjänst Tannåkers kyrka
Tannåkers Pingstkyrka

Grävarbete utföres
med minigrävare

Eller maila oss på hembygd@bolmso.se

Leif Bjurka
070-5301313
Innehar f-skattebevis

Bolmsö Hembygdsförening
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Gympa-Start
Bolmsö Bygdegård Sjöviken
På annan plats i Sockenbladet kan ni läsa annons om Återinvigning lördag 24 september. Hoppas att ni kommer då!
Vill här återigen framföra föreningens stora och varma TACK till er
alla. Det är så många som varit med på denna resa. Det är mer än fem
år sedan vi började med den första ansökan till Boverket. Den fick vi
sedan göra om två gånger till innan föreningen 2014 fick besked om
beviljat stöd. Nu mer än två år efter det kan vi då avsluta detta projekt.
Det är så väldigt många personer och företag som har hjälpt oss och för
att inte missa någon har vi valt att enbart bjuda in via Sockenbladen.
Det kommer inte att skickas ut några speciella tackkort eller inbjudningar. Men vi hoppas att ni som var med i allra första början med råd
och tips till oss känner er lika välkomna som de som varit med under
senaste halvåret.
Likaså är alla välkomna att anmäla er till kvällsaktiviteten, även till
denna så är det enbart Sockenbladets annons som gäller för alla.
Tack för det ekonomiskt stöd som ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Vill du bli medlem i Bolmsö Bygdegårdsförening. Betala 100:- per person till bankgiro 893-5157 och ange namn samt personnummer på alla
som vill bli medlemmar.
Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se

Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö
Gymnastikförening!
Välkomna till våra tre olika gympapass i Bolmsö skolans gymnastiksal. Hoppas att Du kan
hitta ett eller flera pass att trivas med i höst.
Terminsstart:
5 September kl 19:30 Aerobic/Zumba med Alma Johnsson
som ny ledare
7 September kl 19:30 Pilates med Monica som ledare
11 September kl 19:00 Mixgympa med Monica som ledare
Medlemsavgift:
Vuxen 300 kr/termin
Ungdom t.o.m. år 3 på gymnasiet 100 kr/termin
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis så passa på att prova.
Vi ses till hösten
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening
Monica Tel: 0372-941 95. 073-049 54 18.
Alma Tel: 0372-910 18. 076-768 96 96.
Buskörning vid Bakarebo brygga!
Nu får det vara slut med buskörningen nere vid Bakarebo brygga.
Planen är inte i ordningsställd för att någon ska roa sig med att köra rundbana och riva upp djupa spår i gruset.
Tisdagkväll (12 juli) händeMonica
det senast.
vet bilmärket,
och ett
Tel:Vi0372-941
95. färg
073-049
54av18.
gassystem som utmärkte sig.
Om denna bil är hemmahörande
Bolmsö,
tycker
jag076-768
att du bör96ta96.
dig
Almapå
Tel:
0372-910
18.
ännu en tur dit ner. Glöm inte spade och kratta, så att du kan ställa i ordning efter dig. Vi kommer att hålla koll efter dig, då du både syns och
hörs.
Ett gott råd till dej – Bli vuxen och lär dig respekt för andras arbete och
ägande av mark.
/Inger Jonsson
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Var med och gå för Barncancerfonden
Lördagen den 3 september
Anmälan på plats i Tannåkers affär mellan
10:00-14:00
Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas
hemma i Stapeled och hos Annettes Antik & Loppis i
Hov på Bolmsö. Dessutom tar vi emot beställningar.
Välkomna!
Nyhet: Vi tar gärna emot betalning via Swish.
Betalningsnummer: 0708 57 43 15
augusti
Gurka, Tomat, Aubergine, Vitlök, Broccoli, Kålväxter, Zucchini, Vaxbönor, Olika sorters Sallad, Kryddor växter m.m.
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159
Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com

Man väljer själv om man vill promenera,
springa, cykla osv. Även sträckan är valfri, det
viktiga är att man deltar och på så vis stöttar
Barncancerfonden och dess forskning.
Det går även bra att komma och lämna ett bidrag till Barncancerfonden.
Startavgift är 50kr/person eller 150kr/familj, eller mer om man vill.

Mer information på www.walkofhope.se
Vill du bidra, men inte kan närvara, gå in på walkofhope.se och
hitta den Walk of Hope insamling som du vill stödja. Du kan också ge ditt stöd genom att sätta in valfri gåva på pg 902090-0 eller
bg 902-0900. Glöm inte märka din inbetalning med Walk of
Hope Tannåker-Bolmsö GF

Hjärtligt Välkomna att delta
Tannåker/Bolmsö Gymnastikförening

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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Onsdag 31/8– 28/9– 26/10–23/11– 21/12
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 25/8– 22/9– 20/10– 17/11– 15/12
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
15.45—16.00
Flahult
16.40—17.00
Torsdag 11/8- 8/9- 6/10- 3/11- 1/12
Hölminge
14.35 - 14.50
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
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15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor!
Missa inte att anmäla er till årets bussresa till Danmark, lördagen den 27
augusti! Då åker vi med buss till Louisiana, Bakkens tivoli och Danmarks
Akvarium ”Den Blå Planet”. Man får välja vilket av dessa resmål man vill besöka, eller om man själv vill ta sig in till Köpenhamn med kollektivtrafik, men
till slut samlas vi alla på Bakkens tivoli för gemensam hemfärd. En härlig heldag med god gemenskap!
Vilka får följa med? Alla Tannåker- och Bolmsöbor – ung som gammal!
Vad kostar det? 250 kr för vuxna, gratis för barn upp till 15 år.
Hur anmäler man sig? Betala in avgiften till bankgiro 5850-5959 och ange
namn på de som ska följa med (även barnen). Anmäl dig senast den 15 augusti men gärna så snart som möjligt– vid platsbrist gäller ”först till kvarn”
Glöm inte att ta med passet!
PROGRAM, ca tider
07.00 Avresa från Bolmsö kyrkby, vid församlingshemmet. Påstigning längs
vägen från kyrkbyn till Tannåkers diversehandel.
09.30-10.00 Färja Helsingborg- Helsingør
10.00 Möjlighet att stanna i Helsingør för dem som önskar.
10.15-12.00 Besök på ett shoppingcenter, då man kan shoppa eller äta medhavd matsäck. Här finns även möjlighet att ta ut kontanter.
12.00 Upphämtning av de som stannat i Helsingør och sedan avresa mot Louisiana och Bakken via Strandvejen
12.30 Möjlighet att stanna vid Louisiana för dem som önskar.
12.45 Möjlighet att stanna vid Bakkens tivoli för dem som önskar vara där
hela eftermiddagen.
13.30 Danmarks akvarium ”Den Blå Planet”
16.00 Avresa från ”Den Blå Planet” tillbaka till Bakken.
17.00 Upphämtning av de som varit på Louisiana för transport till Bakken.
19.00 Gemensam avresa från Bakken
22-22.30 Hemma på Bolmsö igen

Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
5 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen
10 oktober (OBS datum) kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi räknar innehållet i bössorna och planerar inför auktionen
AKTUELLT
Bössinsamling
Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare.
Snälla se till att du har kontanter hemma. Innehållet i bössorna skänker
vi till insamlingen VÄRLDENS BARN.
Auktion
Datum för auktionen blir den 19 november i Sjöviken
Anteckna detta datum i din kalender

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift, får Bolmsö-Tannåkerskretsen behålla 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni
har samma adress.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i BolmsöTannåkers rödakorskrets

Välkomna!
16

17

Gudstjänster i Jonsboda Missionsförsamling aug. 2016
Sön 7 16:00 Friluftsgudstjänst på Bergmans altan nere vid Gavlö
strand. Predikan av Jonny Bergman. Sång: Kristoffer Axell och Lars Isaksson.
Obs. tid och plats. MEDTAG KAFFEKORG
Sön 21 10:00 Magasinsmöte på Dannäs säteri.
Predikan av Anders Hallberg, sång: Monica Frick.
Obs. platsen
Sön 28 16:00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka.
Obs. tid och plats!
Alla hjärtligt välkomna på Gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka aug. 2016

Kyrkligt program augusti månad Bolmsö/Tannåker
2

18:00

Sånggudstjänst, Bolmsö, Torkel Selin, Fyhrlund

4

19:00

Tre generationer Tägil, Tannåker

7

09:30

Gudstjänst, Bolmsö, K Pettersson

11

18:00

Församlingsråd, Tannåker

14

09:30

Gudstjänst, Tannåker, K Pettersson

21

11:00

Högmässa, Bolmsö, K Pettersson

28

09:30

Gudstjänst, Tannåker, K Pettersson

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Sön 28 16:00 Representant från ”Ljus i öster”
Varmt välkomna!

Söndag 14 augusti
kl. 17:00
blir det familjeberättande:

Sagor från farmors tid för stora och små.
I Tannåkers församlingshem
Berättare: Saga Alexandersson och Marina Sundström.
Servering av fika (saft, te, kaffe och en kaka)
Arrangör:
Berättarnätet Kronoberg/Sagobygden och Tannåker Hembygdsförening
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Tisdag 2 augusti,
kl. 18.00

Sångarglädje i kyrkan
Torkel Selin, Plats: Bolmsö kyrka
VÄLKOMNA
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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 augusti kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollstad märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan i Bollstad och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i Bollstad.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 339. Utgivare: Bolmsö sockenråd

