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Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

Just i dessa tider är det fokus på drömmarna om framtiden för Bolmsö.
Helt personligt är det ett eventuellt bygge av bostäder som har fångat mitt
interesse.

Bolmsö Sockenråd

Jag tycker så gott om idén att bygga mindre, moderna bostäder för dom
som måtte ha’ behov för detta. Vi blir alla äldre och när barnen har flyttat
är huset ofte stort för bara en eller två personer.
Man vill kanske på nogot tidpunkt gerna slippa att skulle städe och
underhålla ett stort hus, eller slippa att gå i
trappor.
Jag föreställer mig ett bygge med 10-15
småhus i klunger, moderna, med var sin
altan och liten trädgård. Ett ställe där man
bor näre granner, men ändå för sig själva.
Och jag kunne också tänka mig att det finns
en större byggnad i anknytning hertil, där
man kunne huse gäster när dom är många –
eller ha’ gemensamma måltid då och då,
eller…
Drömmer har man lov att ha, och man hoppas ju att dom kunne bli
verklighet.

NÄSTA MANUSSTOPP
Den 15 februari klockan 12.00
(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad)
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!

Apropos drömmar är det inte för tidigt att drömme om trädgården och dom
väkster som skal ha plats där till sommer.

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Mon det finns andre, der som jag har höstat massor med blomfrö förra
året eller som inom kort tid inte kan låta bli att köbe dom lockande
fröposer, och som alltid antigen får frö över, eller får 75 små plantor av
samma sorts tomat, 25 Gurkplantor och minst 10 Squash som man
senare desperat forsöker få plats med eller avsätta till granner?
Bygdegården är bokat till den 7 mars och om vi möter med vora fröposer,
kuvert eller små pappersposer till nya frö och en penna, då kan vi utveksla
blomfrö och alla få mycket störra variation i trädgården till sommer.
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GITTE, Bakarebo

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

Bolmsö församling
tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Tänk om alla drömmar för framtiden på Bolmsö kunde bli verklighet.
Tänk att chansen är här nu för att vi kan styra utveckling av kultur,
sport och fritid, bostadsbyggande och näringsliv i vårt område i precis
den riktning vi vill ha det. Det är vi som bor på Bolmsö och i Tannåker
som den 16 februari kan komma til Sjöviken och gemensamt få lov
att arbeta oss fram till just de projekt som ska ha först och störst
prioritet.
Bolmsödagarna är visserligen först i slutet på juli, men redan den
1 februari är det planeringsmöte i Sjöviken. Kom och var med och
tala om vilka aktiviteter det ska vara då vi under två dagar visar upp
Bolmsö för förhoppningsvis många besökande.

Gudstjänster
7 feb

kl 16.00

14 feb
21 feb
28 feb

kl 09.15
kl 09.15
kl 09.15

Övrigt
2 feb

kl 14.00

8 feb
18 feb

kl 18.00
kl 18.00

22 feb

kl 18.00

Gudstjänst, Bolmsö församlingshem,
Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall.
Mässa, Bolmsö församlingshem, Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall.

Dagledigträff i Tannåkers församlingshem.
”Folktoner i våra hjärtan”, Eva Johansson,
Skäckarp.
Bibelstudium i Bolmsö församlingshem.
Kyrkliga syföreningens årsmöte i Bolmsö för
samlingshem. Värd Kajsa Svensson.
Bibelstudium i Bolmsö församlingshem.

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se

15

Ett stort tack till Bolmsö Bygdegårdsförenings styrelse
Som anordnade en sådan trevlig 50
årsfest, med bilder från bygget av Sjöviken, mat och underhållning.
Vi kommer gärna åter vid fler jubileum.

(gäller även för er som tillhör Tannåker)

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF FEBRUARI

Lör

2/2
6/2

Nyhet för i år!

Alla manus som sänds in via e-post till sockenbladen i Tannåker och
Bolmsö ska från och med nu e-postas till redaktören för Bolmsö sockenblad på adressen

manus@bolmso.se

Vi som var där

Tisdag

Till dig som vill annonsera i
Tannåkers och Bolmsö sockenblad

Luftgevärträning kl. 18.00
Bolmsö Skola (Kent + Sven)
Regionfinal Skyttiaden (de som gått vidare
från förbundet). Ängelholm.

Tisdag

9/2

Luftgevärträning kl. 18.00
Bolmsö Skola (Stefan + Johan L)

Lördag

13/2

Växjöträffen (anmälan senast ca 5/2)
Växjö

Tisdag

16/2

Luftgevärträning kl. 18.00
Bolmsö Skola (Kent + Ulf)

För att säkerställa att alla insända manus kommer fram ber jag er som epostar att alltid kontrollera stavningen på e-postadressen, samt begära
någon form av leveranskvitto och/eller läskvitto när ni e-postar. I de flesta
e-postprogram finns denna funktion. I annat fall kan ni skriva ett meddelande om att ni önskar få ett svar från mig om att ert e-postmeddelande
har kommit fram. Får ni inget leveranskvitto/läskvitto eller svar – hör då
gärna av er genom att ringa till mig (Malin Thestrup) senast den 15:e.
Telefonnummer: 0372-911 85.

För er som hellre vill lämna era manus i sockenbladens brevlådor
är det inga förändringar. De finns i Tannåkers affär och i Bollsta.
MANUSSTOPP ÄR ALLTID DEN 15:e kl. 12.00 VARJE MÅNAD!

BARNOLYCKSFALLSKURS
Rödakorskretsen inbjuder till en kurs i barnolycksfall.
Lördagen den 13 mars mellan klockan 09.30-16.00 (2X3 timmar)
Plats: Tannåkers församlingshem.

Lördag

20/2

Skidskytte kl. 09.30
Bolmsö Skjutbana

Vi bjuder på någon förtäring vid lunchtid. Kursens ledare är Christel
Gunnarsson. Minst antal deltagare är 12 stycken. Småbarnsföräldrar,
mor– och farföräldrar samt andra som har hand om barn och är intresserade är välkomna. Kursen är kostnadsfri.

Tisdag

23/2

Luftgevärträning kl. 18.00
Bolmsö Skola (Olle + Stefan)

Anmälan senast den 1 mars till
Ingrid Rosenlind tel:93110 eller Kajsa Svensson tel 94118
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Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening

Bygden får bestämma

vad som skall utvecklas de närmsta åren i Tannåker-Bolmsö.
I tidigare sockenblad skrevs det om att Företagsamma Bolmenbygden nu
sparkar igång och att Camilla Wallin Kupferberg anställts för att under 3 år
hjälpa till med att utveckla projekt kring Bolmen och gynna samverkan mellan
de olika delarna av sjön.
Projektet har varit igång sedan mitten av oktober och efter att ha besökt kommunkontor i Gislaved, Hylte, Värnamo och Ljungby så har rundan påbörjats
kring sjön för att möta föreningar, företag och andra i bygden för att finna
drömmarna och visionerna om Bolmen.
För Tannåker-Bolmsö har ett stort arbete gjorts tidigare som visade på fyra
utvecklingsområden: Entreprenörskap, Kultur, Turism och Boende.
Turism kommer hanteras av ett systerprojekt som är på gång att starta upp
som handlar mer om marknadsföring och om att skapa ett varumärke av Bolmen.
Företagsamma Bolmenbygden skall nu ta sig an att starta konkreta projekt
inom de områden som bygden vill prioritera. Det är nu som det skall beslutas
om vad som det skall arbetas med de närmsta åren.

____________________________________
Den 16 februari kl. 18.30 bjuder vi in till
stormöte i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken,
för alla boende i Tannåker och på Bolmsö.
På mötet kommer det beslutas om vilka projekt som skall prioriteras,
arbetsgrupper kommer skapas och en konkret plan tas fram.
Camilla finns med hela vägen för att hjälpa till med att förvandla idéer
till verkliga projekt, öka samverkan, söka finansieringshjälp och stötta
under projektets gång.
Camilla nås på:
Camilla.w.kupferberg@hylte.se eller per telefon 0733-718184

VARMT VÄLKOMMEN!
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Söndagen den 28/2 kl 14.00 i Sjöviken.
Donald Carlsson är valberedningens sammankallande
Kaffeservering.
Välkomna!
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening

Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening
Måndagen den 15/2 kl 18.30 i Sjöviken.
Johnny Bengtsson är valberedningens sammankallande
Efter mötet kaffeservering och visning av delar av
Sunes Granqvist bilder
Välkomns!
Styrelsen för Bolmsö Hembygdsförening
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning kallar till årsmöte
torsdagen den 4 februari kl 19.00 i skolans matsal.
Efter sedvanliga förhandlingar bjuder vi på smörgåstårta
Alla är hjärtligt välkomna
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RÖDAKORS INFORMATION BOLMSÖ -TANNÅKER.
Månadsmöte den 1 februari klockan 19.00- 21.00, i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. Kopp och dopp som vanligt.
Välkomna.
Vi kommer att ha årsstämma den 1 mars klockan 19 00.
Alla medlemmar önskas välkomna, mer information
i nästa sockenblad.

Alla medlemmar hälsas välkomna till
ÅRSMÖTE I BOLMSÖ-TANNÅKER LRF
Torsdagen den 11 februari klockan 19.00
I matsalen, Bolmsö Skola

Tannåkers Diversehandel önskar
God fortsättning på 2010!
Under vecka 2 och 3 kommer de första bonuscheckarna
att skickas ut till våra stamkunder.
I butiken finns nu även vår stamkundstavla uppsatt där
du får aktuell information om erbjudanden. Är du inte
stamkund än – kontakta personalen!
Du är alltid så välkommen in i butiken!
Du som kund är så viktig för butikens fortlevnad.
Vår hemsida uppdateras löpande och där finner fu även
veckans stamkundserbjudanden. Se www.webfood.se

Representanter från LRF kommer och föreläser om
SÄKERT BONDFÖRNUFT

Har du idéer eller tankar, låt oss ta del av dem.
Prata med tjejerna i butiken, ring Barbro på 0708-753 423
eller maila till tannaker@gmail.com

Efter årsmötets förhandlingar bjuder vi på smörgåstårta

Vi vill finnas till för dig!

Välkommna till Tannåkers Bygdegård Åsarna
för årsmöte
Måndagen den 15/3 kl 19.00
Efter årsmötets förhandlingar tar vi en fika.
Varmt välkommna
Tannåkers Bgf
12
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Sökes:
Fotografier från Gamla Paviljongen i Boo
Är det någon som har fotografier på ”gamla paviljongen i Boo”?
Eller ”gamla Sjöviken” som det också sades om denna lokal som var
föregångaren till dagens bygdegård på Bolmsö.
Jag vill gärna låna dessa och scanna av.

Solveig Carlsson, Håringe,
tel 0372-910 00

Promenader i februari
Tisdagen den 9 februari klockan 14.00 i Håringe
Tisdagen den 16 februari klockan 14.00 vid Tannåkers
affär (kaffe efter promenad om vi så önskar)
Tisdagen den 23 februari klockan 14 00 vid skolan
Välkomna/Kajsa S.

Har ni julstädat?
Så här efter julen och nyårslöftenas tid är det ofta som många passat
på att städa ut ur skåp och lådor.
Om ni hittat handlingar som rör verksamhet och föreningsliv på orten
ber jag er verkligen att ni lämnar dessa till er hembygdsförening för
arkivering.
När det gäller Bolmsö har vi tillgång till arkiv både i församlingshemmet och i Bygdegården, så det finns plats för alla typer av handlingar.
Kontakta någon i hembygdsföreningens styrelse så hjälper vi er.
Solveig Carlsson, tel 0372-910 00

Bolmsödagarna äger rum i slutet på juli,
om det finns intresse för det!
Möte om
BOLMSÖDAGARNA 2010
Den 1 februari klockan 19.00 i Sjöviken
Föreningar och andra som har något att medverka med är varmt
välkomna till detta möte!
Det kan vara av allehanda ting, hantverk, mat eller något annat.

Önskas köpa

Vi hoppas att många är intresserade så att vi kan arrangera
Bolmsödagarna även i år.

Spark för vuxen.
Anita Gustavson, 070-5169270
Tjust Lund
TORSDAGS KAFFE.

Ni kan också maila till Gitte om ni är intresserade av att deltaga,
hennes adress är gitte@bakarebo.se
Bolmsö Sockenråd.

Tannåkers café klockan 15.00 med början den 11
februari. Därefter jämna veckor t.o.m. den 8 april.
Sedan är det VÅR.
6
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STICKA OCH HANDARBETA I VÅR?

Hyresledig lägenhet
i Tannåkers församlingshem
Övervåningen hyresledig från och med den 1 april 2010.
Två rum och kök, möblerbar hall. Lägenhetsyta 72 kv.m.
Fördelaktig hyreskostnad.
Intresserad?

Hör av dig till Pastorsexpeditionen tfn 0372-358 50 eller
Bruno Edgarsson tfn 0372-910 20 eller Bertil Rosenlindh tnf 0372-931 10.

Gudstjänster i Jonsboda Missionskyrka
Söndag

7/2

kl. 11.00
Tillsammansgudstjänst för alla åldrar.
Scout medverkan. Kristina Gustafsson

Söndag

21/2

kl. 10.00
Kjell Larsson, sång Martina Lundqvist.
Servering, insamling till Alliansmissionen.

Alla välkomna!

Pingstkyrkan Tannåker
Fredag
Söndag

Sön

5/2
14/2

21/2

VARMT VÄLKOMNA!
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kl.19.00
Studiecirkel
kl.18.00
Acke Möller och Kjell Ogenblad informerar om
IBRA radio. Sång och musik.
kl.16.00
Bibelstudium och bön

Vi träffas i Tannåkers café på onsdagar,
ojämna veckor, med början
den 3 februari klockan 14.00.
Därefter den 17/2, 4/3 (obs! torsdag),
17/3, 31/3 och 14/4.
Välkomna!
Maritha Thorstensson
Tomtetävlingen är avgjord!
På Bolmsös hemsida, www.bolmso.se, har det under julen pågått en
tävling där man skulle gissa vilka tre bolmsöbor som var utklädda till
tomtar. Vi har nu fått fram en vinnare i tävlingen, och det var Fanny
Johansson i Backegård som gissade bäst. Fanny var den enda som
hade prickat in rätt svar på alla tre tomtar! Stort Grattis!
Om ni är nyfikna på vilka som dolde sig bakom maskerna så kan vi
avslöja att rätt svar var: tomte nr 1 – Irene Olofsson, tomte nr 2 – Stefan Kristiansson, tomte nr 3 – Erik Elisson
Stort tack till alla som deltog och ett extra tack till tomtarna som ställde
upp på bild!

tors 18/2

Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Bokbussen kommer!
14.35-14.45
14.50-15.05
15.10-15.30
16.10-16.25
16.35-16.55
17.00-17.20
17.30-17.45

onsdag 24/2

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 4/2
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

15.40-15.55
16.00-16.15
16.20-16.35
14.25-14.45
14.55-15.15
15.25-15.50
16.45-17.05

Till Bolmsö skola den 1/2 och 15/2
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Programblad Bolmsö - Tannåker februari 2010

Mån 1
Tis

2

Ons 3
Tor

4

Fre 5
Lör 6
Sön 7

Mån 8
Tis

9

Ons 10
Tor 11
Lör

13

Sön 14
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19.00
19.00
20.00
14.00
18.00
14.00
19.30
18.00
19.00
19.00
11.00
16.00
18.00
19.00
18.00
20.00
14.00
18.00
19.30
15.00
18.00
19.00
09.30
09.15
11.00
18.00
19.00

Möte om Bolmsödagarna, Bolmsö Bygdegård
Månadsmöte Rödakorset, Bolmsö Bygdegård
Aerobic, Bolmsö Skola
Dagledigträff, Tannåker Församlingshem
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Handarbete, Tannåkers Café
Pilates, Bolmsö Skola
Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
Årsmöte Centeravdelningen, matsalen i Bolmsö skola
Studiecirkel, Pingstkyrkan i Tannåker
Regionfinal, skyttiaden. Ängelholm
Tillsammansgudstjänst, Jonsboda Missionskyrka
Gudstjänst, Gustafsson. Bolmsö Församlingshem
Gudstjänst, Gustafsson, Tannåker Kyrka
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
Aerobic, Bolmsö Skola
Promenad, Håringe
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Torsdagskaffe i Tannåkers Café
Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
Årsmöte LRF, matsalen i Bolmsö Skola
Barnolycksfallskurs, Tannåkers Församlingshem
Bolmsö SKF, Växjöträffen
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem
Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka
Information om IBRA radio, Pingstkyrkan i Tannåker
Grabbgympa, Bolmsö Skola

Programblad Bolmsö - Tannåker februari 2010

Mån 15

Tis

16

Ons 17
Tor

18

Lör 20
Sön 21

Mån 22
Tis

23

Ons 24
Tor 25
Sön 28

12.00
18.30
19.00
20.00
14.00
18.00
18.30
14.00
19.30
18.00
18.00
09.30
11.00
09.15
10.00
16.00
19.00
18.00
20.00
14.00
18.00
19.30
15.00
18.00
09.15
11.00
14.00
19.00

MANUSSTOPP SOCKENBLADET
Årsmöte, Bolmsö Hembygdsförening, Sjöviken
Årsmöte Tannåkers BGF, Tannåkers Bygdegård Åsarna
Aerobic, Bolmsö Skola
Promenad, Tannåkers affär
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Möte, Företagssamma Bolmenbygden, Bolmsö Bygdegård
Handarbete, Tannåkers Café
Pilates, Bolmsö Skola
Kyrkliga syföreningens årsmöte, Bolmsö Församlingshem
Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
Skidskytte, Bolmsö Skjutbana
Mässa, Eklund. Tannåker Kyrka
Mässa, Gustafsson. Bolmsö Församlingshem
Kjell Larsson och Martina Lundqvist, Jonsboda Missionskyrka
Bibelstudium och bön, Pingstkyrkan i Tannåker
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
Aerobic, Bolmsö Skola
Promenad, Bolmsö Skola
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Torsdagskaffe i Tannåkers Café
Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem
Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka
Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening, Sjöviken
Grabbgympa, Bolmsö Skola

9

