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Brottslighet, vattenskyddsområde och julemånaden.
Häromdagen stod polisen vid bron för att om möjligt ta fast
kriminella element som härjade på Bolmsö. Senare har också
polisen synts till på sena kvällar där man varit ute för att kolla läget
och spana. Det är mycket positivt att polisen tar dessa initiativ. Vad
kan vi Bolmsöbor göra för att hjälpa oss själva och polisen? Jag är
övertygad om att de flesta har ökat uppmärksamheten och
exempelvis noterar när främmande bilar rör sig. Man kan snabbt
få svar på vem som äger bilen genom att ringa bilregistret eller
slå bilnummret på Transportstyrelsens hemsida.
Man kan också i byarna starta grannsamverkan. Kontakta polisen
så kommer de och hjälper till. SMS-, email- och telefonkedjor kan
göra att informationen sprids snabbt.
När fibernätet är byggt kan vi ytterligare förbättra kommunikation
och informationsspridning.
Som vanligt gäller det att inte gripas av paranoia och panik, men att
försvåra för de kriminella så att Bolmsö får ”dåligt” rykte.
Sydvatten har nu reviderat sitt förslag till vattenskyddsområde för
Bolmen. Ni som var på mötet i Sjöviken har redan fått information
om detta. Huvudförändringen är att Bolmsö inte längre ingår i
vattenskyddsområdet, vilket gör att aviserade anmälningsplikter och
tillståndsprövningar inte kommer att utökas i förhållande till dagens
situation.
Sockenrådet vill passa på att gratulera Hembygdsföreningen till
köpet av fastigheten där Hembygdsparken ligger. Kommunen sålde
fastigheten.
Nu går vi in julemånaden med advent, lucia, julfester,
familjesammankomster och förhoppningsvis ett gott slut med ro och
avslappning. Ljus och lampor tänds och det sprider sig en god
stämning över ön. Då är det extra gott att vara Bolmsöbo.

Sockenrådet önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

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

Ordförande
0372-941 41

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@ljungby.nu

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@proveus.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

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gå in och anmäl er på vår epost lista så får ni sockenbladet på
mail.
Vi har nu fått en ny ledamot i vårt sockenråd. Vill hälsa Britta
Välkommen till oss!
Kom in med insändare och vi vill gärna veta vad vi ska jobba
med. Kom in med förslag!
Det är också roligt med foton till hemsidan. Ta kort och skicka
det till bolmso.se
Bolmsö Sockenråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Traditionsenlig

Julmarknad
i Tannåker

lördag 5 december 13.30-16.30
Servering
Försäljning av ostkaka, bröd, honung, godis, julkransar, sydda
nallar, änglar, stjärnor, julkort m.m.
Det blir även ljus som är tillverkade på ett annorlunda sätt.

17.00 Advents och julkonsert i kyrkan.

Kyrkokören med sångare och instrumentalister, solist Stina
Ekegren, Mari Gustavsson och Joacim Larsson samt den sjungande församlingen förmedlar julens glada budskap.

Varmt välkomna!

Obs!

Manus till januari-bladet

Obs!

Kulturfabriken i Ljungby, som trycker våra sockenblad, har lite
ledigt kring julen.
Det är därför viktigt att allt material kommer in till redaktionen i
tid, helst god tid, för att du ska få ditt januarinummer i slutet av
december. Vi fixar detta om vi hjälps åt.
/Redaktören
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Bolmsö IF
Efter att varit tränare för de yngre barnen i Bolmsö IF under sex år
känner jag nu att det är dags att lämna över till andra.
Det behövs ledare/tränare till gruppen 08-10 för att genomföra ett
träningspass i veckan.
Sedan finns det även intresse för de yngre barnen
11 -12 att börja och då behövs det också någon/några
som ställer upp.
I Bolmsö IF för övrigt har vi en grupp i åldern 07-04.
Hoppas detta låter kul och spännande det är kul att
följa barnens utveckling så tveka inte hör av er
snarast till mig:
Annika Fornander 0707 388232 eller annika_fornander@hotmail.com
el. ordförande Anki Bolin 0372-910 90

Bolmsö Hembygdsförening önskar en
God Jul och ett Gott Nytt År
Så har ännu ett år snart gått runt, mycket händer i samhället och i familjekretsen, både glädje och sorg blandas,
precis som åren tidigare.
Bolmsö hembygdsförening fortsätter sitt arbete med arrangemang och
aktiviteter. Under detta året har det varit mycket kring våra filmer som
vi har digitaliserat. Vår förfrågan om nya filmer till föreningen är hela
tiden aktuellt. Kanske när släkten samlas kring jul ni kan titta igenom
de filmer ni har och se om det inte är något som kan vara av allmänt
intresse kontakta någon i Hembygdsföreningens styrelse.
Till julklapp kanske ett eller alla sex häften från By och Torpvandringarna som Hembygdsföreningen gjort tidigare. Kontakta Solveig Carlsson, Håringe om ni önskar köpa. Finns även bok ”Bolmsö–Smålands
största ö”

Arkeologisk grävning på Geterön
i södra Bolmen våren 2016.

DU

Föreläsningar, cirkelträffar
och arkeologiska utgrävningar

MÖJLIGHET ATT PROVA PÅ ATT VARA

ARKEOLOG!
Projektet är öppet för allmänheten.
Man kan delta så mycket eller lite man vill.
Några kanske nöjer sig med föreläsningarna och andra kanske vill
delta mer.
Om man vill delta i grävningarna bör man delta i hela studiecirkeln.
Man ska anmäla sig till studiecirkeln så snart som möjligt och senast
den 8 februari.
Till föreläsningarna behöver man inte anmäla sig.
De är kostnadsfria liksom studiecirkeln i sin helhet.
Anmälan till Per Andrén, Kronobergs arkeologiska förening
telefon: 070-2625939, e-post: pc.andren@gmail.com
Frågor: Åsa Alering, Kulturparken Småland
telefon: 0470-704258, e-post: asa.alering@kulturparkensmaland.se
Information: www.kulturparkensmaland.se (arkeologi)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zR6y8UuPVOLo.kkD5ZXjBcDDo

Föreläsning: 27/1
Studiecirkeln: 10/2—2/3—16/3—6/4—20/4
Utgrävningar: 9-20 maj

Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmsso.se
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NU HAR
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Affären i Tannåker
må-fr 10-18.00, lö 10-14.00
Tel. 0372-93040
Det har varit ett lägre tempo i styrelsearbetet den senaste tiden och vi
väntar fortfarande på ett färdigt regelverk från Jordbruksverket för
stödet till bredband. Senaste datumet nu är 8 december och besked om
Bolmsö Fiber får stöd eller inte, troligen tidigast i februari nästa år.
Vi jobbar utöver tecknande av markavtal med fastighetsägare på ön
även med Länsstyrelsen för att klarlägga grävningen på mark och områden som är fornminnes- och kulturskyddade. Vi har skriftligt tillfrågat Ljungby kommun om markupplåtelse och erbjudit kommunen
fiberanslutning av tomter och anläggningar. Vi arbetar också med att
skriva förfrågningsunderlagen för de kommande offentliga upphandlingarna av grävning respektive fibermaterial och tillbehör.
Samförläggningen av fiberslang då Eon
grävde ned elkabel i Håringe-Vinsta är klar.
Grävningen, ca 1300 m, gjordes i vägens
vägslänt samt på skogsbilväg. Vi är mycket
belåtna med utförandet och återställningen.
Gå in på vår hemsida och se mer foton från
grävningen.
Bolmsö Fiber tillönskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År
Det är vår stora förhoppning att Bolmsö har ett färdigbyggt och fungerande fibernät till Julen 2016!
För löpande information – följ vår hemsida!
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Läs mer på bolmsofiber.se

Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak
& cykeluthyrning, bensin & diesel, fiskekort och
ombud för systembolaget (beställningsstopp

tisdag kl 12.00 hämtning fredag).

Helgdagarnas öppettider
Julafton och Juldagen stängt
Annandagen 9-12
Nyårsafton 9-12
Nyårsdagen stängt
Trettonafton 9-12
Trettondagen stängt

Korv m.m.
från
Vaggeryds
Chark till jul
Tanka hos
oss:

Varmt VÄLKOMNA
till Affären i Tannåker!
Önskar Gert med personal, Tel: 0372-930 40

Vi önskar alla
En God Jul o Gott Nytt År
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Dagledigträff

Bolmsö—Tannåker
november
Tisdag den 15 december 14.00 i Bolmsö församlingshem

”Julprogram”

Göran Svensson och Börje Axelsson, kända Laganbor, bjuder på
ett trevligt sångprogram.
Varmt välkomna!
Tannåkers och Bolmsö församling

Titta hit alla barn och
föräldrar!
Den 27 december
är det barnstund
i samband med
julfesten
som börjar kl. 16
i Tannåkers Pingstkyrka.

Har du provat LANDLOTTEN?
Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media
har inlett lotterisamarbete.
Landlotten – hela Sveriges skraplott
som ger dig möjlighet att vinna dubbelt.
Du kan vinna upp till en miljon kronor och
överskottet går till att stödja en levande
landsbygd via Bygdegårdarnas Riksförbund
som organiserar över 1400 föreningsdrivna
samlingslokaler.
Landlotten är en skraplott med priset 25
kronor. Lotten går i grunden ut på att man
skrapar fram nio belopp och får man tre lika
vinner man det beloppet. Vinsten kan vinnaren hämta ut hos ombud, t ex
via Pressbyrån.
Landlotten säljs via prenumeration, via LRF Media, och via ombud,
t ex ATG och Pressbyrån. Enklast är prenumeration med autogiro
betalning.
Allt överskott från lotteriet går till att stödja kultur- och föreningslivet på
landsbygden utsedda av Bygdegårdarnas Riksförbund.
Vill du teckna en prenumeration om 8 lotter per månad som kostar 200:per månad, Genom prenumeration via autogiro så stöder du också din
lokala bygdegårdsförening.
Både Bolmsö och Tannåker har bygdegårdsföreningar, kontakta någon i
respektive förenings styrelse.
Bygdegårdsföreningarna

Välkomna!!
Belinda
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Programblad december 2015

Programblad december 2015
söndag

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
lördag
söndag

måndag
tisdag
onsdag
lördag

29/11 09.30
11.00
19.00
29/11 19.30
1
18.00
2
19.30
3
18.30
5
13.30
17.00
6
18.00
18.00
19.00
7
18.00
19.30
8
18.00
9
19.30
12
18.00

söndag

13

måndag
tisdag

14
15

onsdag
torsdag
söndag
torsdag
fredag

16
17
20
24
25

11.00
16.00
19.00
19.30
12.00
14.00
19.00
16.00
14.00
05.00
07.00

Gudstjänst i Bolmsö kyrka
Gudstjänst i Tannåkers kyrka
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Skytte, luftgevär, träning i Bolmsö skola
Pilates
Chokladprovning (för dem som anmält sig)
Julmarknad i Tannåker
Adventskonsert i Tannåkers kyrka
Högmässa i Bolmsö kyrka
Gudstjänst Jonsboda Missionshus
Mixgympa
Röda Korset samlas i Tannåkers församlingshem
Zumba-Aerobics
Skytte, avslutning i Bolmsö skola, Obs! inget skytte
Pilates
Julmarknad i Dannäs
Lucia o auktion, Jonsboda Missionshus
Julmarknad i Dannäs
Högmässa i Tannåkers kyrka
Pingstförsamlingen, Bön hos Wenche och Ove
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Absolut sista tid för manus till januari månads sockenblad
Daglediga i Bolmsö församlingshem
Gemensam avslutning för samtliga gymnastikgrupper
Julkonsert i Bolmsö kyrka
Messy-gudstjänst i Tannåkers kyrka
Julbön i Bolmsö kyrka
Julotta i Tannåkers kyrka
Julotta i Bolmsö kyrka
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lördag

26

söndag 27

16.00 Högmässa i Tannåkers kyrka
16.00 Missionsgudstjänst, Jonsboda Missionshus
16.00 Pingstförsamlingen, "Julfest för liten och stor"

Barnstund i Pingstkyrkan
Carols vid Betlehem, Berga kyrka
29
tisdag
18.30 Filmkväll för ungdomar i Sjöviken
fredag 1/1 14.00 Mässa i Bolmsö kyrka
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Spelar du på Svenska Spel?

Bolmsö Bygdegård
Varmt tack för allt engagemang under detta år och
en önskan om en varm och härlig jul
Nu är nya köket på plats och diskrummet har fått ny utrustning. Nytt
värmesystem är också installerat så det har verkligen hänt mycket som
syns senaste tiden.
Vi måste dock invänta tillstånd från kommunen innan vi får ta de nya
utrymmena i drift så därför fortsatt begränsad möjlighet för uthyrning
av entrévåningen.
Ventilationsarbete pågår och även golvjobb samt en hel del annat som
inte alltid syns så mycket.
Kontakta Bernt Andersson i Håringe om ni har möjlighet att hjälpa till
dagtid under veckorna. Tel 0372-91135 eller 070-5691135 eller kom in
i bygdegården när ni ser att det pågår arbete där.

Svenska Spel har ett program som heter Gräsroten som varje år ger 50
miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige. Om du är kund hos
Svenska Spel kan du bli föreningsfadder - och vara med och påverka
vilka föreningar som får dela på pengarna. Att bli föreningsfadder kostar ingenting för dig. Du behöver bara välja vilka föreningar du vill ge
ditt stöd. Varje gång du spelar ger du sedan automatiskt poäng till dina
favoritföreningar. Poängen avgör hur stor andel varje förening får när
vi betalar ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten en gång om året.
Bolmsö Skytteförening är en av dessa föreningar som får ta del av
pengarna från Svenska Spel. Som spelare kan man välja 1-3 föreningar
som man vill stödja via Gräsroten.
Har du spelkort och vill stödja Bolmsö Skytteförening varje gång du
spelar. Du anmäler dig via Svenska Spels hemsida svenskaspel.se/
grasroten. Du kan också välja favoritföreningar när du spelar i butik
eller genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770 - 11 11 11.
Bolmsö Skytteförening tackar er som valt/väljer vår förening som mottagare av Gräsrotens utdelning till ungdomsidrotten.

Bingolotter

Bolmsö Skytteförening säljer också Bingolotter, vill du köpa lotter så
ta kontakt med Bernt Andersson, tel 0372-911 35 eller
bernt.a@bolmso.se
Bolmsö Skytteförening

Fika och kanske lunch till de som jobbar är också välkommet, ring då
Bernt eller Sjöviken 0372-91150 innan så att det inte kollidera med
annan.
Tack för de pengar som skänkts till bygdegårdsföreningen. För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”. E-post bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
tis

1/12

18.00 Luftgevär träning

Bolmsö skola
Stefan + Kent

tis

8/12

18.00 Avslutning
(Ej skytte)

Bolmsö skola

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Ingen bokbuss i december
Tannåker/affär
15.10—15.25
Skällandsö
15.45—16.00
Flahult
16.40—17.00
Torsdag 3/12
Hölminge
14.35 - 14.50
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

Torsdag 17/12
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

14.40 - 14.55
15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Till Bolmsö skola tisdag den 2/12 och 15/12 kl. 10.15-11.20

Månadsmöte den 7 december
i Tannåkers församlingshem kl. 18-20, vi äter
gröt, du behöver inget ha med dig.
Julmarknad
Välkomna den 5 december kl. 13.30-16.30 till Tannåkers församlingshem. Kom och köp lotter samt inhandla hembakat bröd.
Vi tar gärna emot gåvor till lotteriet samt bröd till försäljning.
Du kan kontakta någon i vår styrelse om du inte själv kan lämna in
det. Se telefonnummer i novemberbladet.
Bolmsö-Tannåkers rödakorsrets önskar alla läsare en
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR
och tackar för alla gåvor vi fått under 2015.
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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Kommande planer
Vi har planer på korta dramakurser för att inte tappa teaterstinget.
Mer info kommer i sockenbladen.
Den 6/2 är det stor föreningsmässa i Ljungby Arena där vi kommer att
dela monter med många föreningar i Tannåker- och Bolmsötrakten,
hoppas vi.
Öppna styrelsemöten
Vi hoppar över styrelsemöte i julstöket och välkomnar alla intresserade
till nästa träff i affären onsdagen den 13 januari
kl 18:00. Vi bjuder på fika!

Medlemsavgift 2016: 100:- för vuxna och
50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868

Vi ses!
Anette Jonsson, Anton
Johansson, Irene Olofsson,
Mats Ingemarsson, Marion
Koomen, Pernilla Bolin,
Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson
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Filmkväll på jullovet!
Under jullovet, tisdagen den 29/12
kommer vi att anordna en filmkväll för ungdomar.
Vi träffas i Bolmsö Bygdegård klockan 18:30 för att tillsammans laga
mat, efter vi ätit tittar vi på filmen Uppdrag - Rädda Jultomten

Julmarknad 12-13 december 2015
Som vanligt kommer ”knallarna” och tomten
till oss den tredje advent.
Dannäs byalag

Julbord 2015
Kom och ta tabberas den 26 nov-10 dec!
Fasta tider 27-29/11 samt 4-6/12 (28/11 är bokat)
Priset är 395:-/kuvert+ dryck
Välkommen att boka
Mer information på hemsidan och på telefon 072 246 30 03 .Ii'
Våffelcafe & Turism i Dannös AB, Dannös gamla skola 3312 FORSHEDA 072·246 30 03 norrabalmen.se

Lucia & Auktion i Jonsboda
Filmen är barntillåten.
Naturligtvis blir det popcorn till filmen!
Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30
Arrangemanget är gratis,
men vi ser gärna fler medlemmar i Bygdegårdsföreningen.
Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det ingen årsavgift.

Välkomna!
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Lördagen den 12 december kl. 18.00 är det
Traditionell Luciafest i Jonsboda missionshus
Med våra scouter. Vi kommer ha en auktion
till förmån för vår scoutverksamhet,
med Lars Kårhammer
från Hånger som
auktionsropare.
Det blir även
servering och lotterier.
Stöd gärna vår verksamhet genom att lämna
ett bidrag till auktionen.
Alla är varmt välkomna!
Jonsboda Scoutkår, Equmeniascout
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus december
Sön 6 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson
Sång Ida o Lovisa Ramberg
Lör 12 18.00 Lucia och auktion med servering
Svingar klubban gör Lars Kårhammer
Lör 26 16.00 Missionsgudstjänst, missionär Leif Engqvist
Sön 27 16.00 Julfest i Pingstkyrkan, Tannåker
Alla

- ligt välkomna på Gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka december
Sön 13

16.00 Bön hos Wenche och Ove

Sön 27

16.00 Annandag Jul, ”Julfest för liten och stor” Kjell Ström

Varmt välkomna till samlingarna!

JULKONSERT
Bolmsö kyrka
med

John-Martin Bengtsson

Kyrkligt program december
29/11 09.30

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

29/11 11.00

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

5

17.00

lördag, Adventskonsert, Tannåker, S-Å Fyhrlund

6

18.00

Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

13

11.00

Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

17

19.00

Julkonsert, Bolmsö, John-Martin Bengtsson, kyrkokörerna Bolmsö/Tannåker, Dörarp/Vittaryd, S-Å Fyhrlund

20

16.00

Messy Church, Tannåker, J Eklund

24

14.00

Julbön, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

25

05.00

Julotta, Tannåker, S-Å Fyhrlund

25

07.00

Julotta, Bolmsö, kören, S-Å Fyhrlund

26

16.00

Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

1/1

14.00

Mässa, Bolmsö, J Eklund

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

och

Kyrkokörerna
Bolmsö/Tannåker och Dörarp/Vittaryd
torsdagen 17 december kl. 19.00
VÄLKOMNA
18
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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 december 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!
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 331. Utgivare: Bolmsö sockenråd

