BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 379 FEBRUARI 2020
Sockenbladet februari 2020.

Nu har det gått en månad av 20-talet och alla har väl hunnit lära sig att skriva 2020 istället för 2019. Det kanske
inte var så svårt.
Att vi är inne i det nya året har inte varit speciellt kännbart. Det har mer känts som att vi är kvar i en evig november med regn och gråväder.
Det är märkligt vad mycket skiftet mellan två år betyder.
När januari börjar så känns det som att gå in i okänt land,
trots att det egentligen endast är en dag som följer på den
tidigare.
Människan fungerar i grunden optimistiskt. Nu lägger vi
det gamla bakom oss och bestämmer oss för att nästa år
skall bli bättre.
Det gäller också arbetet för att underlätta och förstärka boendet på Bolmsö.
I sockenrådet är vi övertygade optimister om att detta arbetet, lite i taget, kommer att lyckas även om det ibland
kan se svårt ut. Ibland står det dock om att kunna behålla
det som redan finns, främst skolan, för att inte gå bakåt.
2019 innebar inte bara att Sjöviken fick tillbyggnad och
att vi fick tillbaka affären utan också att Bolmens östra
strand blev ett begrepp som fick egen plats i kommunens
planer.
Så nu är det att kavla upp ärmarna och jobba vidare.
Claes i Ängarna

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:
Sockenrådet har skrivit ett medborgarförslag om samåkningsparkering
i Tannåker.
27/2 kl 18.00 hålls gemensamt möte med Tannåker sockenråd i affären.
Alla våra möten är öppna möten.
Välkomna!
Bolmsö sockenråd
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HOLLÄNDSK AFTON

Söndagen den 15 mars kl. 15.00
i Åsarnas Bygdegård, Tannåker

Så sant som det är sagt
Av och med Maria Arnadottir

Nu är det dags för en holländsk afton!
Tulpaner, träskor och väderkvarn.

Vad vet ni mer om Nederländerna?

Smaka av god mat och dryck, lyssna på holländsk musik.
Samtidigt lekar och tävlingar med holländskt tema.
(dryck alkoholfritt, starkare dryck tar man med själv)
När: 25 April
Var: Sjöviken Bolmsö

Då det krävs en del planering så tar vi gärna emot er anmälan
senaste anmälnings dag: 1 april.
Tycker ni det låter kul så tala om det för oss.
sms: - Rachelle Meijers - 07 346 40 464
- Richard Hessels - 07 222 17 444
eller e-post: hollandskafton@dutchmail.com
Vi hoppas att vi kan bjuda er en jättetrevlig kväll med
goda vänner och trevlig underhållning!

Hälsningar Marion, Rachelle, Richard, Timo och Youri
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EN BÖSENDORFER I BERLIN OCH
EN HÖNA AV EN FJÄDER, SAMT
EN KUNG OCH EN KLOCKARE.
SANNA, SANNOLIKA OCH
RENTAV LÖGNAKTIGA BERÄTTELSER.
”Så sant som det är sagt” är en berättarföreställning, som genom både
komik, allvar och eftertanke framförs i direkt kontakt och dialog med
publiken.
Föreställningen väver ihop berättelser av ytterst olika härkomst och
innebörd, som alla handlar om vårt förhållande till sanning och lögn.
Med sitt livfulla dramatiserande av historier, skrönor och kåserier står
Maria Arnadottir ensam på scenen och bjuder in till en spännande berättarvärld i gränslandet mellan fantasi och verklighet, mellan sanning
och lögn, mellan fakta och fiktion.
Föreställningen Så sant som det är sagt, vann ”Publikens
pris” (Publikumsprisen) på den internationella berättarfestivalen
WORDS i Helsingör, Danmark, i juni 2019.
Maria Arnadottir är skådespelare och regissör, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö.
Hon är född och uppvuxen på norra Island, men har bott i Sverige hela
sitt vuxna liv och står därför med den ena foten på den isländska lavan
och den andra i den skånska myllan.
Biljetter hos Affären i Tannåker eller via
www.ljungby.riksteatern.se
Pris och då ingår fika: 190kr, scenpass 150kr och ungdom 120kr.
Överblivna biljetter säljs i samband med föreställningen.
Biljettinformation: 070-213 55 16.
Föreställningen ges i samarbete med Tannåker Bygdegårdsförening – Ljungby Kommun och ABF
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Bolmsö Hembygdsförening
Årsmötet 2020 planeras till tisdagen den 25 februari och då kommer
Leif Norman och berättar om Ångbåtstrafik på Bolmen efter årsmötet.

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
3 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe.
Planering av årsmötet 2 mars.

Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

Plats: Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening

Skyttiaden regionsfinal i Söraby

4 18.00 Årsmöte i Bolmsö skola
Lövåsencup i Växjö

11 18.00 Luftgevär träning i Bolmsö skola

Catrine + Max/Stina

18 18.00 Luftgevär träning i Bolmsö skola

Johan + Erik

25 18.00 Luftgevär träning i Bolmsö skola

Stefan + Frida

29

Torsdagen den 30 januari kl 18:30 kommer vi att visa en del av de diabilder vi har fått som Uno Johansson fotograferat.
Det kommer att finnas fika till försäljning under kvällen

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2020
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Filmvisning av Uno Johanssons bilder
Bolmsö Hembygdsföreningar har många bilder i sina samlingar från
olika fotografer, en av dessa är Uno Johanssons, fd mjölnare i Tannåkers kvarn

Årsmöte 2 mars kl 18 i Tannåkers församlingshem
Sedvanliga årsmötespunkter (valen är förberedda)
Vi bjuder på fika.
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Bolmsö Hembygdsförenin

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

ÄLMHULTSTRÄFFEN

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

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag

6

7

Programblad februari 2020
1 lö
Skytte, Skyttiaden i Söraby
2 sö 19.00 Mixgympa
3 må 18.00 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem
19.30 Cirkelträning
4
ti 18.00 Årsmöte i Skytteföreningen
5 on 19.30 Pilates
6 to 18.00 Puls
18.30 Scouterna startar
7 fr 17.30 Tabata
8 lö
Skytte, Lövåsencup
9 sö 19.00 Mixgympa
10 må 19.30 Cirkelträning
11
ti 14.00 Daglediga i Tannåker
18.00 Skytte, träning, luftgevär
12 on 19.30 Pilates
13 to 18.00 Puls
Därför har vi skottår (National Geographic)
Vart fjärde år är det skottår. Varför är det egentligen nödvändigt med en extra
dag i kalenderåret? Och varför ligger skottdagen den 24:e februari och inte
den 29:e februari? Svaret finns i det gamla Rom.
Här i Skandinavien kan februari kännas som en lång och kall startsträcka inför
våren. Vart fjärde år måste vi dessutom alla finna oss i att behöva vänta en
dag extra på mars. Medan det vanligtvis är bara 28 dagar i februari förlängs
vinterns sista månad med en så kallad skottdag vart fjärde år. Skottdagen existerar för att jorden inte hinner hela vägen runt solen på 365 dagar, utan behöver strax under 365 dagar och sex timmar för att fullfölja sin resa. Utan
skottår skulle det vart fjärde kalenderår finnas en dag för mycket, vilket på
längre sikt skulle rubba på säsongerna, så att det på norra halvklotet skulle
vara vinter i juli och sommar i december.
Skottår gav romarna huvudbry
Den romerske kejsaren Julius Caesar var den förste som försökte lösa oredan i
kalendern. År 46 före vår tideräkning hade kalendern hamnat 67 dagar efter i
förhållande till årstiden, vilket skapade stor förvirring bland lantbrukarna.
Det fick Caesar att förse år 46 med 67 dagar extra plus en skottmånad på 23
dagar. Året, som bestod av 445 dagar, kallades förvirringens år av romarna.
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Programblad februari 2020
14
fr 17.30
15
lö 12.00
16 sö 19.00
17 må 19.30
18
ti 18.00
18.30
19 on 19.30
20 to 18.00
21
fr 17.30
23 sö 19.00
24 må 19.30
25
ti 18.00
26
27
28
29

Tabata
Manusstopp för marsbladet
Mixgympa
Cirkelträning
Skytte, träning, luftgevär
Film- och hamburgerkväll för ungdomar
Pilates
Puls
Tabata
Mixgympa
Cirkelträning
Skytte, träning, luftgevär
Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening
on 19.30 Pilates
to 18.00 Puls
fr 17.30 Tabata
lö
Skytte, Älmhultsträffen

Månadernas längd anpassades året därpå, så att de tillsammans utgjorde ett år
med 365 dagar. Att februari är kortare än de andra månaderna är alltså en
kvarleva från den romerska kalendern, i vilken man använde just februari för
att sätta in en extra dag – en skottdag. Till skillnad från vad många tror är det
inte den 29:e februari som är den egentliga skottdagen utan den 24:e. Det beror på att februari i den romerska, julianska kalender bestod av endast 23 dagar, vilket alltså gjorde den 24:e februari till den egentliga skottdagen.
Kalendern är inte felfri
Julius Caesars kalender var dock inte helt exakt. I genomsnitt varade ett julianskt år 365,25 dygn, men ett astronomiskt år varade endast 365,24219878
dygn. Det innebar att kalenderåret och det astronomiska året inte följdes åt,
och år 1582 beslutade påve Gregorius XII att göra något åt problemet. Han
införde den gregorianska kalendern, som justerade antalet skottår, så att det är
bara 97 skottår på 400 år. Kalendern, som infördes i Skandinavien på 1700talet, är dock inte felfri. För vart 10000:e år slår det fel på tre dagar i kalendern. Nästa förskjutning på ett dygn äger rum år 5153. Då är det dags att
komma med en lösning.
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Välkomna till 2020
Stora SKOGSMÄSSA

Saklig räkning för arbete i heligt rum
När jag gick igenom en del gamla papper efter min far, som var aktiv i kyrkorådet, hittade jag följande räkning som han skrivit av från kyrkans böcker:
Nedanstående räkning daterad 17 april 1704 och gäller hantverk utfört i Vederslövs kyrka.
Det här var tydligen en dyr räkning av bysnickaren på den tiden
Birgitta Asplund

Lördag 18 april kl 10.00-16.00
På Bolmsö Hov
Hos Familjen Tommy & Eva Kristiansson
• Servering •40 tal Utställare • Mässtorg

• Skogsslinga där intressanta
montrar varvas med skogsmaskiner
• Diskussionspunkter
Arrangör Tommy & Eva Kristiansson

Bolmsö Bygdegårdsförening
Årsmöte planeras till söndagen den 1 mars kl 14 i Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg.
Vårt bygge går framåt, vi gör allt vi kan för att bli klara nu i början av
nya året. Vissa delar börjar se färdiga ut, hissen är på plats mm.
Hoppas att till nästa Sockenblad kunna säga mer om när vi kommer att
kunna använda lokalerna.
Vill du bidra ekonomiskt så använd Bankgiro 893-5157 eller
Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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(Ett klipp från tidningen Kvällsstunden)

Tack vare
att ni som lämnade material till januaribladen var så bra
på att skicka material i tid så blev bladen klara i tid.
Kulturfabriken, som trycker våra blad, hade en del åtaganden innan jul och ville också ha lite jullov.
/Redaktören
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Film– och hamburgerkväll på sportlovet
Under sportlovet, tisdagen den 18/2
kommer vi att anordna en film och Hamburgerkväll för ungdomar.
Vi träffas i bygdegården klockan 18:30 för att tillsammans göra våra
hamburgare och efter vi ätit tittar vi på filmen Angry birds 2.

Succé för jul– och nyårsträning

Stort tack till alla som kom och till ledarna Erik och Emelie
Ny tradition skapad?!
Nu fortsätter terminen med fem pass i veckan för mer info se
kalendern och bolmso.se
Varmt välkomna!
Tannåker Bolmsö gymnastikförening

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

Dagledigträffar våren 2020
Bolmsö – Tannåker
Tisdagen den 11 februari

kl 14.00 i Tannåkers församlingshem
Ingrid och Jan Gunnargård samt pianist
Krister Rammefelt, alla från Skillingaryd,
sjunger och spelar sånger ur den kristna
repertoaren.

Onsdag 12/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6, 1/7

Torsdag 6/2, 5/3, 2/4, 28/5, 25/6

Skällandsö
15.00—15.20
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.05
Torsdag 20/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6

Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

14.00 - 14.15
14.20 - 14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00

Stapeled
Skogshäll

Perstorp
Österås
Tjust

16.10 - 16.25
17.00—17.15
17.50—18.05

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6,
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Tannåkers Pingstkyrka februari 2020
4 18.30

Bön i kyrkan Gäst: Tommy Dahlman

9 16.00

Gudstjänst Kjell Ström predikar

18 18.30

Bön i kyrkan

23 16.00

Gemensam gudstjänst med Norra Bolmens missionsförsamling, Donald Johannesson predikar.

Varmt välkommen till samlingarna.

Gudstjänster i Jonsboda missionshus februari 2020
Norra Bolmens Missionsförsamling
2

10.00 Årsmöte

11

18.30 Hemgruppsträff hos Anders o Maria Ericsson. Alla som vill
komma är välkomna.

16

18.00 Bön och lovsångsgudstjänst med Mark Munro, nattvard

23

16.00 Tannåkers pingstkyrka, Donald Johannesson

25

18.30 Hemgruppsträff hos Carin o Jörgen Forsmark. Alla välkomna

29

18.30 Missionskväll med Joel Sandgren, servering

Alla är varmt välkomna till gudstjänsterna
Välkommen på Scout!

Torsdagen den 6:e februari kl 18.30 börjar vi en ny termin
med scouterna i Jonsboda.
Nya såväl som gamla deltagare är välkomna, ålder från klass
3 och uppåt.
Har du frågor? Ring gärna Jan Nilsson tel. 070-9997855
Vi ses!
Scoutledarna i Equmenia Jonsboda

Bolmsö o Tannåkers kyrkor februari 2020
2 16.00 Mässa, Bolmsö

9 11.00 Gudstjänst, Tannåker A Fall
16 16.00 Mässa, Bolmsö församlingshem, S-Å Fyhrlund
20 15.00 Symöte hos Ingrid Rosenlind, Tannåker
23 11.00 Mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund, kaffe med semla i församlingshemmet före mässan, från kl. 10.00

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Ett stort
till er alla som var med på
kyrkans familjegudstjänst med efterföljande julfest.
Speciellt tack till
Jonsboda scoutkår med ledare,
tomten och de tyska ”praktikanterna”
samt Olle Josefsson som spelade till ringdansen.
Bolmsö Församlingsråd

Vi är mycket tacksamma för allt stöd vi får i form av engagemang i verksamheten och ekonomiska bidrag. Inte minst under vårt Luciafirande med auktion
i december som blev mycket lyckat!
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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 februari 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 379. Utgivare: Bolmsö sockenråd

