BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 401 FEBRUARI 2022
Min allra första sida tillägnar jag månaden februari.
Många känner till skämtet “hur många månader har 28 dagar?”
Det första vi alla tänker då är såklart februari månad. Personen
som sagt skämtet skrattar då och säger att alla våra månader innehåller ju 28 dagar!
Februari är den kortaste månaden på året med sina 28 dagar och
vart fjärde år har den 29 dagar.
På romarnas tid räknade de bara tio månader på året, som slutade
i december och började igen i mars. Tiden som var emellan
kallade man helt enkelt bara för “vintertid”. Inte förrän en
romersk kung vid namn Numa Pompilius kom på att lägga till två
månader under vintertiden, fick vi januari och februari månadena.
Det gjorde då att februari blev den tolfte och sista månaden på
året.
Romarnas år var dock 11 dagar kortare än det vi har idag. Därför
satte de in en skottmånad i slutet av året, för att årstiderna skulle
falla in rätt.
Kalendern förändrades över tid till den vi har idag med start i januari. Men februari har fortfarande kvar sin skottmånad som kortades ner till en dag i slutet av månaden. I Sverige kallades februari förr för göjemånad, som kan översättas och tolkas till
snömånad.
Jag ser fram emot den kommande
våren och att det blir en ljusare tid
både vädermässigt och i Corona
läget.

Agnes på Uddarna

STALL BACKEGÅRD, FLAHULT

Styrelsen 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

Carina Bolmblad, Hornsudde
carina.bolmblad@gmail.com

Sekreterare
070 856 20 13

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372 941 56

Sara Ek, Österås
sara.ek@bolmso.se

070 589 11 47

Stina Bolin, Prästgården
stina.bolin@bolmso.se

073 339 90 95

Mikael Fredriksson är ett känt namn i bygden. Han som har
arbetshästar och kör i skogen. Vi delar intresset för ardennerhästar
och jobbar tillsammans under ledorden

Nytta – nöje – kultur och miljö i Harmoni
Varmt välkomna att kontakta någon av oss för olika uppdragskörningar.

Skogskörning – bröllop – skogsturer med familj o vänner
eller om ni har andra idéer och önskemål, tveka inte!
Mikael:
Helén:

070 237 34 12
070 538 18 58

Agnes Bolmblad, Hornsudde
agnes.bolm@gmail.com
Mailsupport:
support@bolmso.se
Redaktör för sockenbladet
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2
manus@bolmso.se

070 344 61 05

Aktuellt
Årets första sockenrådsmöte var gemensamt tillsammans med
Tannåker sockenråd där vi kollade igenom olika samarbetsprojekt
såsom utveckling av ny skola, hälsofrämjande projekt med mera.
/Bolmsö sockenråd
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening

Nytt år och nya möjligheter. Vi fortsätter att erbjuda träning för vår
hälsa. Hela fem olika pass i veckan i Bolmsöskolans gymnastiksal eller
utanför. För närvarande är vi utomhus p.g.a. smittspridningen och
restriktioner på alla våra pass. Följ uppdatering på FB.

Alla är hjärtligt välkomna. Man tränar efter egen förmåga och alla pass
passar därför alla, ung som gammal, man som kvinna, barn och ungdomar. Vi ser fram emot er nya medlemmar, ni som tagit en paus i
Coronan och alla ni trotjänare som kommer varje vecka. Det finns plats
för alla.
Vi följer såklart folkhälsomyndighetens rekommendationer:
Tränar när vi är helt friska, tvättar händer innan och efter passen,
använder handsprit och egen träningsmatta.
Vårterminen 2022
måndagar Cirkelträning med Emelie Bjurka

19.30

onsdagar

Puls med Emelie Bjurka

18.00

onsdagar

Pilates med Monica Johansson

19.30

fredagar

Tabata med Lillan Papp

17.30

söndagar

Mix med Monica Johansson

19.00

Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening
Årsmöte planeras till söndagen den 13 mars kl. 14.00 i Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg, Ta
gärna kontakt med henne om ni har tips till valberedningens arbete.
De nuvarande restriktionerna är inte positiva för bygdegårdsföreningen
och uthyrningsverksamheten. Vi får hoppas att smittspridningen i landet snart går ner så att restriktionerna kan tas bort.
Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska stöd vi får via Bankgiro
893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering.
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften
är för närvarande noll kronor. Använd bankgiro och ange tydligt att det
gäller medlemskap samt ert namn och adress.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Bolmsö Hembygdsförening

Nya medlemmar kan testa våra olika pass under två veckor .
Nytt för i år: Medlemsavgift för 2022 är 100 kr, träningsavgift är 300 kr
per termin eller 700 kr per år för träning under hela året och hur många
pass man vill. Barn och ungdomar upp t.o.m. gymnasiet 100 kr för
medlemsavgift och 100 kr för träningsavgift, per år alltså 200 kr.
Stödmedlem 100 kr per år.
BG 5882-1018 el swish 123 643 07 48

Årsmöte planeras till måndagen den 14 mars 2022 kl 18:30 i Sjöviken.

Varmt välkomna önskar ledare och styrelsen!

Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betalning

Vid frågor ring Annika 070 738 82 32

Vi hoppas kunna ha våra traditionella arrangemang under 2022 men det
får vi återkomma med.
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.

Bolmsö Hembygdsförening

Uppdateringar följ Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikförening el.
hemsidan.
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Bolmsö IF
Årsmöte söndag 3 april kl. 15.00
Hoppas att alla våra medlemmar kommer.
Varmt välkomna och vi bjuder på fika!
Bolmsö IF styrelse

Promenader
Tannåker Bolmsö gymnastikförening
Succén fortsätter i vår
start torsdag 3 februari kl. 14.00
för promenader.

Samling vid Tannåker kyrka
för promenad tillsammans.
Adolf Svenssons stiftelse
har årsmöte
den 8 mars i Sjöviken kl. 18.15
om det går att utföra på grund av restriktioner.
Vi bjuder då på lättare förtäring.
Hjärtligt välkomna alla Bolmsöbor!

Rörelse och samvaro för att stärka
hälsan.
Vill du bli medlem i föreningen kostar det 100 kr för 2022
till BG 5882-1018 el swish 123 643 07 48 MEN det är inget
krav för att delta!
Varmt välkomna önskar
Tannåker Bolmsö gymnastikförening
Vid frågor : Annika 070 738 82 33

Obs!

Konserten är, p.g.a. rådande läge, flyttad.
Onsdag 9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6
Affären i Tannåker
14.45—15.00
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.00
Torsdag 17/2, 17/3, 12/5, 9/6, 7/7
Stapeled
15.20 - 15.35
Skogshäll
15.40 - 15.55

Torsdag 3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 23/6
Färle
13.45 - 14.00
Granholmsvägen
14.05 - 14.20
Bollsta
14.25—14.35
Håringe
14.50 - 15.05
Bolmsö kyrkby
15.45 - 16.00
Perstorp
16.10 - 16.25
Tjust
16.45—17.00
Österås
17.15—17.30

Nytt datum
22 maj

Då kommer det ordnas en konsert med
fantastiska sångerskan och konstnären

Lena Maria Vendelius

Mer information kommer.
Hälsningar Tannåker sockenråd

facebook.com/Ljungby.bibliotek
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Programblad februari 2022

1
2

ti 18.00 Luftgevärsskytte träning

Programblad februari 2022

15

on 18.00 Puls

18.00 Luftgevärsskytte träning

19.30 Pilates
3

ti 12.00 Manusstopp för februari månads sockenblad

Senaste dag för anmälan till Teams-möte den 20/2

to 14.00 Promenad Tannåker

16

18.30 Terminsstart för scouterna i Jonsboda

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

4

fr 17.30 Tabata

17

to 14.00 Promenad Tannåker

6

sö 19.00 Mix

18

fr 17.30 Tabata

19

lö 16.00 Femtinge Teater i Sjöviken

20

sö 14.30 Digitalt Teams-möte med Bolmsö Fiber

7
8

må 19.30 Cirkelträning
ti 10.00 Promenad Bolmsö
18.00 Årsmöte skytteföreningen

9

on 18.00 Puls

21

19.30 Pilates

22

10

to 14.00 Promenad Tannåker

11

fr 17.30 Tabata

13

sö 19.00 Mix

14

19.00 Mix
må 19.30 Cirkelträning
ti 10.00 Promenad Bolmsö
18.00 Luftgevärsskytte träning
23

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

må 19.30 Cirkelträning

24

to 14.00 Promenad Tannåker

25

fr 17.30 Tabata

27

sö 19.00 Mix

28

8

må 19.30 Cirkelträning
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Lördagen den 19
februari kl 16.00
Bolmsö Bygdegård
Sjöviken

Extra föreningsstämma
Bolmsö Fiber ekonomisk förening beslutade 2021-05-23 om likvidation
och inbjuder härmed till extra föreningsstämma för fastställande av föreningens slutredovisning från likvidator Anders Berglund, Aler konsult
AB. Stämman hålls digitalt via Teams och anpassas till gällande restriktioner.

Femtinge Teater spelar
Jukebox!
När jukeboxen kom öppnade
sig världen med den senaste
musiken, idolerna kom
närmare och du kunde med
din önskeslant spela din
favorit!

Datum och tid:

2022-02-20 kl. 14.30.

Plats: Om du inte har Teams meddelas plats efter anmälan.

Lyssna till hitsen, hör berättelser om människor som träffades och levde
med detta fenomen. Föreställningen landar i otroliga möten, livsöden,
stjärnglans och såklart framförs den bästa musiken från 50 & 60 talet, med
hits av Elvis, Connie Francis, The Animals, Siw Malmqvist & Chubby
Checker m.fl. Lägg i en slant & Let´s do the twist!

Förköp kan göras hos Handlaren i Tannåker.
Biljettpris 150 kronor och ungdomar (under 26 år) 80 kronor.
Antal platser är begränsade till 80 stolar och de kommer att vara
placerade med en meters mellanrum.
Föreställningen är ca 70 minuter och spelas utan paus.
Det kommer inte att vara någon servering, varken innan, under eller
efter föreställningen.
Samverkan mellan
Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern Ljungby.

Deltagande
För att delta på stämman måste du
•
anmäla dig till bolmsofiber2@gmail.com (obs)
eller via sms till 070 549 11 54 och ange din e-postadress
•
ange om du har tillgång till Teams
•
anmäla deltagande senast 2022-02-15
Välkomna!
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Likvidator Anders Berglund/ Jan Starck

Välkommen på Scout!
Torsdagen den 3: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. Vi kommer att
vara utomhus, så ta med varma kläder och gärna en ficklampa. Fredagen den 4:e februari kl. 19 håller Equmenia
Jonsboda sitt årsmöte i Jonsboda missionshus. Smittläget
för covid -19 kan påverka hur vi anordnar våra aktiviteter,
så vid behov skickas mera information ut till berörda.
Har du frågor? Ring gärna Jan Nilsson tel. 070 999 78 55
Vi ses!

Scoutledarna i Equmenia Jonsboda
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Gott Nytt År 2022.

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2022
1 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Frida + Stefan

8 18.00 Årsmöte (ej skjutning) Sjöviken
15 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Catrine + Max

22 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Johan + Josefin

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 träningar.

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte

Återvinningsstationen i Tannåker
Det händer då och då att containrarna bakom brandbilsgaraget är fulla.
Hjälp till att anmäla när något är fullt! Det finns en skylt där vi
uppmanas att ringa 0200-880311 och ange stationsnummer 8862. Det
går också att mejla.
På länken https://ftiab.se/173.html kan du också anmäla städning och
tömning. Där kan du även se när senaste tömningen gjordes och när
nästa är planerad. Datum för städning anges också här.
Pappers- och plastförpackningar töms ofta, metall inte så ofta. Städning sker ofta.
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

Under en skön långpromenad nu på nyårsdagen, började mina tankar sväva
fritt och dom blev också nostalgiska.
1988 Sockenbladets tillkomst ja så var det.
Då på den tiden vid 47-års ålder var allting så roligt och spännande och inte
så jobbigt.
Jag är inte så bra på att alltid minnas men några saker kommer jag ihåg tack
vare promenaden.
Att jag tog på mig att bli kassör tyckte min käre
man Jan-Olof var väl onödigt, han som kände
mig bäst av alla, visste att ta hand om pengar
var nog inte min starka sida. (Han var nämligen
den bäste på pengar i vår familj)
Att jag skulle klara att räkna slantarna var han
inte bekymrad om men BOKFÖRINGEN!
Då när vi startade med våra sockenrådsmöten
var det mycket prat och visioner och vi hade
svårt att begränsa oss i pratet så när jag var trött
på allt prat knackade jag med pennan i bordet
och tyckte det räckte för kvällen "det kommer
en dag imorgon också"
När det var dags för revision (Mats i Lund var en av två revisorer jag tror att
Evy i Håringe var den andre här sviker minnet mig), som sagt när det var
dags så försökte jag muta med kaffe
och något gott till det.
Jag skall sent glömma Mats funderingar och så många veck han fick i pannan när han skulle tyda min bokföring
det blev många överstrykningar, och
när till slut revisorerna blev färdiga
skulle dom bevilja ansvarsfrihet, men
det var tveksamt enl. Mats med den
bokföringen. Men inkomster och utgifter stämde så jag kunde sova lugnt.
(Jan-Olof han kunde knappt hålla sig
för skratt för han visste ju detta.
Tilläggas skall att han ville visa
mig men det var jag för stolt för att ta
mot) Så var det på den tiden men roligt var det.
Om minnet kommer på mer, så var det faktiskt kul att plita ner tankarna.
Kajsa i Bollsta
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Tannåkers Pingstkyrka februari 2022
30/1

16.00

Mark Munro i Tannåkers Pingstkyrka Obs ändring!

13

16.00

Sång- och musikgudstjänst Anita och Thomas Granat

27

10.00

Norra Bolmens Missionsförsamling Kjell Ström

tis

18.30

Bön i kyrkan

Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari/februari 2022
30/1 11.00 Mässa i Bolmsö Kyrksal, M. Hullfors
Alla välkomna, för mer information
kolla församlingens Facebooksida!

4 fr

19.00 Jonsboda

Årsmöte för Equmenia Jonsboda (Scout).

6 sö
8 ti
20 sö

10.00 Jonsboda
18.30 Hemma
18.00 Jonsboda

22 ti

18.30 Hemma

Årsmöte för församlingen.
Hemgrupp (se facebook för mer info).
Gudstjänst, Mark Munro, Nattvard,
månadsinsamling. Taizé sånger
Hemgrupp (se facebook för mer info).

27 sö

10.00 Jonsboda

Gudstjänst tillsammans med
Pingstkyrkan, Kjell Ström.

Dagledigträffar våren 2022
Bolmsö/Tannåker
Vi avvaktar med dagledigträffar pga den ökade smittspridningen
Håll utkik i predikoturer efter program och eventuella ändringar.

5/2 17.00 Musikgudstjänst i Bolmsö Kyrka
8/2 18.00 Kyndelsmäss i Tannåker, Sven-Åke Fyhrlund
13/2 09.30 Gudstjänst i Bolmsö Kyrksal. M Elmquist
20/2 09.30 Gudstjänst i Tannåker, Sven-Åke Fyhrlund

27/2 11.00 Mässa i Bolmsö Kyrksal. M Hullfors
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.
Se Smålänningen och Veckonytt för övriga kyrkliga arrangemang.

Promenad och gemenskap
i Bolmsö församlingshem
Tisdagar, jämna veckor
Vi möts vid församlingshemmet kl 10:00.
Vi går i olika grupper efter egen förmåga.
Vi avrundar med fika i församlingshemmet.
Välkommen!

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Kontakt vid frågor
Diakoniassistent: Marta Elmquist
Nr: 076 142 14 04
15

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 401. Utgivare: Bolmsö sockenråd

