
 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP 
15 december kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 

Bolmsö Sockenblad nr 377. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

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 

 

 

 

 

 
 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 377 DECEMBER 2019 

Forskning har visat att om vi tänker positivt så kan vi  

förlänga våra liv med upp till 10-15 år.  

 

En positiv inställning i livet och på det som händer i vår 

vardag har visat sig ge stora hälsovinster. 

Att man i olika sammanhang försöker tänka positivt  

smittar också av sig på vår omgivning och även  

motgångar kan då vara lättare att hantera. 

 

Något som just nu är positivt för vår bygd är att vi lyckats 

få kommunen att i översiktsplanen vilja satsa på Bolmens 

östra strand som ett utvecklingsområde. Detta ser vi i 

sockenråden som mycket positivt och det ger oss ny kraft 

att jobba vidare med utvecklingen av vår bygd. 

 

Nu närmar vi oss advent och vi tänder ljus och stjärnor för 

att välkomna julen. 

Njut av lite ledighet, var rädda om varandra och tänk  

positivt. 

Kanske får vi både lite snö och kyla i december. 

 

Önskar er alla  

en riktigt fin Jul och  

ett Gott Nytt År! 

 

Monica Johansson 

mailto:manus@bolmso.se


 

 

 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: 
 

Det är en förmån att sockenbladet delas ut till både bofast och gäst! 

Vi är beroende av att ni som läser bladet ger oss ett bidrag till tryck-

kostnaden. 

Bankgiro 5850-5959 

Swish  123 240 81 77 

 

Bolmsö Sockenråd  
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor december 

1 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall. Adventskaffe serveras efter 

gudstjänsten i församlingshemmet 

 11.00 Gudstjänst, Tannåker, J-Å Carlsson 

7 17.00 Julkonsert, Tannåker, se separat annons 

8 11.00 Sammanlyst till Berga. Mässa med biskopen 
Installation av kyrkoherde Magnus Lind  

15 11.00 Gudstjänst. Tannåker, A Fall 

19 19.00 Konsert med John Martin Bengtsson, Mari Winquist 

m.fl. i Bolmsö kyrka. 

24 14.00 Julbön, Bolmsö, S-Å Fyhrlund. Efter julbönen serveras 

glögg i församlingshemmet, granen tänds 

25 05.00 Julotta, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

29 11.00 Mässa, Bolmsö, M Lind 

5/1 11.00 Mässa, Tannåker, M Lind 

6/1 16.00 Familjegudstjänst med julfest, Bolmsö, J-Å Carlsson 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  



 

 

Tannåkers Pingstkyrka december 

10 18.30 Bön i kyrkan 

15 16.00 Adventscafé 

29 10.00 Gudstjänst i Jonsboda med julsånger, fika 

Varmt välkommen till samlingarna. 
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Gudstjänster i Jonsboda missionshus december 
Norra Bolmens Missionsförsamling  

1 10.00 Adventsgudstjänst, Mark Munro, servering 

8 10.00 Gudstjänst, Mark Munro, nattvard 

14 18.00 Luciafirande med efterföljande missionsauktion, scouterna 
medverkar, servering 

29 10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan i Hånger.  
Sång av Hanna och Andreas Eriksson. 

Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna! 

JULBUSSEN 
 

Torsdagen den 5:e december kl. 13-17 gör julbussen ett 

stopp utanför den nyöppnade affären, Handlar’n, i Tannåker. 

I bussen bjuds det på  adventsfika och sång. Här finns också 

möjlighet att handla skivor, kort och böcker (kontant eller 

Swish). Julbussen ingår i Bussmissionen, som är en ideell  

kristen förening. 

Välkomna hälsar Ove Jonsson och Alf Lax (genom Anna 

Milston) 
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Julskyltning i Tannåker lör 30 nov  
Handlar’n Bolmenbygden 

och  

Tannåker butik för sakletare  

har öppet kl 12-17  

BlueNecks spelar julmusik i Ingalills Café.  

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.  

 

Varmt Välkomna! 

Handlar’n Bolmenbygden  

ÖPPETTIDER JUL/NYÅR 

21 dec 10-15 27 dec 10-19 

23 dec 10-20 28 dec 10-15 

30 dec 10-20  

24, 25, 26, 31 dec, 1, 6 jan STÄNGT 

God Jul  & Gott Nytt År 

önskar Sara och Reidar 
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Dokumentation By och Torpvandringar Bolmsö 
 

Vi har fått förfrågan om det finns kvar dokumentationen från de By 

och Torpvandringar som hållits på Bolmsö tidigare och nu har vi tryckt 

upp ett antal ex av varje rote. 

 

Kontakta Solveig Carlsson om ni vill köpa, de kostar 100:-/st 

Solveig.carlsson@bolmso.se, 0372-91000 

 

 

Hur röstade man förr? 
 

Det har i år uppmärksammats att det är 100 år sedan första beslutet togs 

om lika rösträtt för män och kvinnor. År 2021 är det sedan 100 år sedan 

detta blev verklighet efter att grundlagen kunde ändras då det varit två 

beslut med val emellan. 

 

Är det någon som har kvar röstsedlar från 1920 talet? Kanske röstläng-

der eller annat material om hur valen gick till då? 

 

Om du har det, kontakta Solveig Carlsson. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

Onsdag 18/12 Torsdag 12/12 

Skällandsö 15.05—15.20 Färle 14.00 - 14.15 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.20 - 14.35 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag 28/11  Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Tjust 16.45 - 17.00 

  Österås 17.15—17.30 

Bolmsöskolan 10.20-11.20:  3/12  
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Lucia & Auktion i Jonsboda 
 

Lördagen den 14 december kl. 18.00  

är det  Luciafest i Jonsboda missionshus 

med våra scouter.   

 

Vi kommer att ha en auktion till förmån för 

vår scoutverksamhet, med  

Lars Kårhammer 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 -  

 Equmenia Jonsboda 
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Bolmsö Hembygdsförening önskar God Jul 

 
Vårt jubileumsår när föreningen fyllt 75 år går mot sitt slut, TACK för 

att ni varit med och deltagit på årets aktiviteter. 

 

Nu senast i november på Arkivens dag uppmärksammande vi färjan 

Bolmia som varit i trafik i 50 år. Tack till er färjförare som kom och till 

er alla som var med. 

 

En uppmaning från besökare var att vi ortsbor och föreningsliv bör 

”ligga på” för att få en utbyggnad av färjan i både bredd och längd. 

 

Vårt arbete i hembygdsparken är klart, dikning är gjord och marken 

planerad. Den nya gräsmattan har tagits sig bra och vi har kunnat klip-

pa med åkgräsklippare redan i år. Till våren skall vi sätta ut de nya fina 

bänkarna också (men de får stå inomhus i vinter). 

Vi tackar er som varit med i detta arbete och till Bolmsö Fiber och Bol-

mens Sjöregleringsfond som bidraget ekonomiskt. 

 

Årsmötet 2020 planeras till den 24 februari och då kommer Leif Nor-

man och berättar om Ångbåtstrafik på Bolmen efter årsmötet. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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TACK, TACK, TACK  

OÄNDLIGT MYCKET TACK 

NÄR VI ANORDNADE  

AUKTION I SJÖVIKEN 

 

 
 

 Till alla rödakorsare som anordnat en sådan fin auk-
tion 

 Till Irene och Mats för sång- och musikunderhållning 
 Till Anders för ljudhjälp 
 Till Bruno som alltid får buden att hagla 
 Till våra duktiga  ”springflickor” som delar ut rätt sa-

ker till rätt personer 
 Till alla privata givare 
 Till de 32 företag som sponsrat med varor och pre-

sentkort 
 Till alla er som kom och handlade så det bara rykte 

om det 
 

Resultatet blev  

25.410 kr 
(2017 var resultatet 17.845 kr och 2018 var det 15.505kr) 

 

Birgitta Wallén ordf. i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  



 

 

 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers  

rödakorskrets 
 

Månadsmöten  

2 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Julgröt 
 

3 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem 
Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe.  

Planering av årsmötet 2 mars. 
 

ÖVRIGT: 
 

Julmarknad 7 december i Tannåkers församlingshem. 

Vi säljer lotter och hembakat bröd 

Gåvor mottages tacksamt 

 

Årsmöte 2 mars kl 18 i Bolmsö församlingshem 

Sedvanliga årsmötespunkter (valen är förberedda) Vi bjuder på fika. 
 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2019 

3 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola Johan o Erik 

10 18.00 Avslutning, Bolmsö skola (ej skytte) Alla 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 trä-
ningar. 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte  
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Söndagen den 26 januari kl 16.00 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 
Otroligt duktiga Femtinge Teater kommer till Bolmsö med sin före-

ställning ”Drömmen om Folkparken”. Mycket musik och sång samt 

berättelser från Folkparkernas glansdagar under 1950-1970 talet 

 

Förköp görs hos Bolmsö Bygdegårdsförenings styrelse, eller bygdega-

den@bolmso.se. Perfekt Julklapp! 

 

Biljettpris 190 kronor inkl fika 

 

Kontakta; Solveig Carlsson, Bernt Andersson, Anders Johnsson, Jonny 

Palm, Tommy Björkman, Håkan Wiktorsson, Anders Olsson, Gunvor 

Andersson, Emelie Bjurka 

 

Samverkan mellan Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern 

Ljungby 

mailto:bygdegaden@bolmso.se
mailto:bygdegaden@bolmso.se
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Bolmsö Bygdegårdsförening önskar alla en riktigt God 

Jul och Tackar för stort engagemang under året 
 

Tack för allt arbete som görs för vår bygdegård. 
 

Stort fokus på byggarbetet och vår förhoppning att bli klara i år, vi pri-

oriterar allt som måste göras så kanske en del önskemål får vänta tills 

senare. 
 

Just nu vet vi inte heller om vi klarar ekonomin helt och hållet eller om 

det blir ett kvarvarande banklån när alla slutredovisningar är gjorda. 
 

Det var inte kul att det inte kom en enda besökare till Beatbox kvällen i 

oktober, men vi hoppas på storpublik när Femtinge teater kommer i 

januari. Perfekt att köpa biljetter att ge bort i julklapp, se egen annons. 
 

Vill du bidra ekonomiskt så använd Bankgiro 893-5157 eller 

Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Söndagen den 12 januari kl. 15.00  
ordnar klass 4-6 på Bolmsöskolan  

”julgransplundring”  
i Sjöviken! 

Varmt välkomna att avnjuta en  
klassisk  sju  sorters kakor med kaffe/te el saft för endast 100 kr 

Pengarna samlas in till en klassresa 
Varmt Välkomna! 

  
 
 
 
 

Önskar klass 4-6 på Bolmsö  
 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 
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Välkomna till  

Julmarknad i Tannåker 
7 december  

13.30-16.30  

i församlingshemmet  

 

Som vanligt ett stort urval av lokala utställare  

God fika med hembakat bröd 

Lotterier 

 

Julkonsert  
i kyrkan kl.17.00  

med solister och instrumentalister.  

Dörarp/Vittaryds och Bolmsö/ Tannåkers körer  

samt Marie Winqvist Stenbrohult. 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

Programblad december 

 

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  

070 563 32 94 
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30/11 lö 12.00 Julskyltning i Tannåker, öppet till 17.00 

1 sö 19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

2 må 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

3 ti 18.00 Skytte i Bolmsöskolan  

  18.00 Röda Korsets månadsmöte, Tannåkers församlingshem 

4 on 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

5 to 13.00 Julbussen vid affären till kl 17.00 

6 fr 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

7 lö 13.00 Julmarknad i Tannåkers församlingshem 

  17.00 Julkonsert i Tannåkers kyrka 

8 sö 19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

9 må 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

10 ti 18.00 Skytteavslutning i Bolmsöskolan  

11 on 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

13 fr 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

14 lö 18.00 Luciafirande i Jonsboda missionshus 

15 sö 12.00 Manusstopp för sockenbladet 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

16 må 18.30 Gymnastikavslutning i Bolmsöskolan 

 

 

Fyll i dina egna helgaktiviteter   
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17 ti   

18 on   

19 to   

20 fr   

21 lö   

22 sö   

23 må   

24 ti   

25 
on 

  

26 to   

27 fr   

28 lö   

29 sö   

30 må   

31 ti   

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se

