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GOTT NYTT ÅR till alla,
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 januari 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!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 272. Utgivare: Bolmsö sockenråd

Tack för alla fina möten, samarbete och samvaro som året som gått
har bjudit på. Tack vare arbetet i Sockenrådet och arbetet med
projektet ”Grönt Boende”.
Detta år har gett positiva erfarenheter och fina upplevelser som man
inte velat gå miste om.
Sockenråden och andra aktiva har ett ständigt pågående arbete med
att se till att vårt liv på landsbygden inte utarmas och blir besvärligt.
Är man inte ständigt uppmärksam hotas skola och affär. Att vi
fortsatt har bredband och telefon ska säkras nu när
kopparledningarna ska bort. Det finns massor att arbeta med och det
är ett spännande arbete.
Tack alla ni som tog er tid att fundera och svara på dom frågor vi
ställde i enkäten.
Har du lust att engagera dig i något av detta:
Kommunikation&förmedling, (Hemsida, Nyhetsbrev, reklam),
Omgivningar (brygga, badplats, vägar & leder, mark & bygglov),
Företags- och möteslokal, Arkitektur (bostadstyp & utformning),
Miljö, Entreprenörer & interessenter (kontakt & förhandlingar).
Är du interesserad av att följa med i vad som sker eller har du en
kompetens som vi behöver? Hör av dig! Vi kan lova
god samvaro och spännande och utvecklande
samarbeten. På en sida inne i bladet
finns fler fakta från enkätsvaren.
Trevligt år 2011
Gitte

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

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Bolmsö församling

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se

Gudstjänster

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
Ett stort TACK till alla som under 2010 var generösa och betalade in
gåvor till sockenrådet för att finansiera tryckningen av detta blad!
Vi vill gärna även i fortsättningen kunna trycka och dela ut detta blad
till alla bolmsöbor, men för att kunna göra detta är vi helt beroende
av ekonomiska bidrag. Vi hoppas därför att så många som möjligt
även i år vill vara med och ge en frivillig prenumerationsavgift på
100 kr/år (Bankgiro 5850-5959).
Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det
gratis på www.bolmso.se. Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje
månad, anmäl detta till webmaster@bolmso.se.

1 jan kl 16.00
2 jan kl 09.30
6 jan kl 16.00
9 jan kl 09.30
15 jan kl 16.00
16 jan kl 11.30
23 jan kl 09.30
30 jan kl 09.30

Mässa. Fyhrlund Bolmsö kyrka
Mässa, Gustafsson, Sammanlyst till Tannåker
Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Eklund, Bolmsö förs. hem
Dopgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem
Mässa, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem
Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem
Gudstjänst, Eklund, Sammanlyst till Tannåker

Barn och ungdom
6 jan kl 16.00
16.00
17.00

Församlingens julfest
Gudstjänst, Bolmsö kyrka
Julfest med servering, sång, tomtebesök
och julklapp till barnen, Bolmsö förs. hem

Övrigt
6 jan kl 16.00
16.00
17.00
20 jan kl 18.00

Församlingens julfest
Gudstjänst, Bolmsö kyrka
Julfest med servering, sång, tomtebesök
Och julklapp till barnen, Bolmsö förs. hem
Symöte hos Ingegerd Gustafsson, Möcklagård

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

Välkomna!

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se
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Evert på Hultet:

Bokbussen kommer!
onsdag 26/1
Skällandsö

15.15-15.30

Skällandsö/Lunden1
Flahult

15.35-15.50
16.35-16.50

torsdag 20/1
Färle
Granholmsv.
Håringe
Kyrkbyn
Perstorp
Österås
Tannåker affär

14.20-14.35
14.40-15.00
15.10-15.30
16.10-16.30
16.35-16.50
17.00-17.15
17.25-17.40

Till Bolmsö skola den 17/1

Filosofi-café...i Tannåkers café!
Nu är det dags igen för det mycket uppskattade filosoficafféet!
Vi börjar med dagens ämne sen beror det på dina funderingar var det
slutar.
"Att misslyckas" lördagen den 15.e januari kl. 10:30-12:30

Evert var en gång en originell och välkänd murare boende på Bolmsö. Han var dessutom ordsnabb och en smula filosofisk. Det finns en
del historier om honom. De jag känner till har berättats för mig av
min frände Yngve Ahlgren, en av Bolmsös första sommargäster som
tillbringade alla sina somrar där från 1938 och drygt 60 år framåt.
Evert hade några mycket vackra döttrar vilket naturligtvis ledde till
gosstillflöde. En kväll efter en arbetsam dag satt Evert och slappade
vid en god kopp kaffe och ögnade vällustigt genom tidningen. Och
så knackar det förstås på dörren. Evert blir mycket uppretad, rusar dit
och sliter upp dörren utanför vilken står en förhoppningsfull yngling
som undrar om föremålet för hans dyrkan finns i huset?

Pris 30 kr för fika.
Alla Välkomna!
Moderator Ingrid Munro.

Gott nytt Sockenbladsår!
Önskar vi alla läsare!

Evert betraktar honom ilsket och utbryter: Är det meningen att jag
ska hålla hela jäkla ön med luder?
Evert höll på att läkta uthusväggen under livligt hamrande. Den 10årige sonen stod bredvid honom och lutade sig nyfiket framåt för att
se hur det såg ut där spiken trängt in. Evert riktade precis då slag mot
ny spik, hann inte hejda sig utan träffade gossen i huvudet. Denne
segnade medvetslös till marken. Evert betraktade honom bekymrat

Redaktörerna
Christer i Kvarnen &
Susanne på Hornstrand!

men några livstecken företedde pojken inte. Evert lyfte upp honom,
bar in honom i köket där Husmor bakade bullar. ”Jag har slaet ihjäl
pajken” meddelade han Modern som uppgav höga ångestrop. Just då
började det rycka i gossens lemmar och ögonlock.
Forts.
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”Nej men han kömme vesst te sig, ge honom en bulle” sade Evert och

Tannåkers Pingstkyrka

begav sig ut till boden.
Evert skulle fara iväg till en murning. Det visade sig att sonen skulle
motorcykla samma väg varför Evert satte sig på pakethållaren med

Söndag 16 januari kl 11.00 Anna-Marie Bergqvist från ICBI
(kassettmissionen)
Söndag 30 januari kl 15.00 Års- och administrationsmöte

sina redskap i lådan framför sig. Sonen brakade på i god fart och i
Hasslekurvan bar det iväg ut i naturen. Sonen flög och ett håll och
Evert in i ett buskigt snår. Ingen av dem skadade sig dock. Evert skakade på sig, reste sig till sittande och utropade vredesfylld: ”Ska du
köra far din åt helvete mens hans lever!!”
Yngve besökte en nästgranne. Evert var där murande en öppen spis. På
golvet låg gyllene miniatyränglar som skulle infogas i spisens front.
För att starta en konversation frågade Yngve efter hälsningsfrasen:
”Vad håller Du på med Evert?”.
”Jag murar änglar, små, små djävlar”.
I samma veva vände han sig till Yngve och yttrade: ”Av alla summegäste e Ahlgren den likaste för han bjuder alltid på en halver liter”.

Alla som är intresserade av att prova eller fortsätta med
gymnastiken, har möjlighet att få göra det, i Bolmsö skolas
gymnastiksal kl 19.00
3 jan 2011.
Kostnad 20:-/gång.
Vårterminen börjar
9 jan kl 19.00 med Grabbgympa
10 jan kl 19.30 Aerobics
12 jan kl 19.30 Pilates
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!
Tannåker o Bolmsö gymnastikförening

God Jul från Monica o Kristina

Blixten hade slagit ner i en ladugård på Bolmsö. Evert satt på taknocken i färd med att reparera. Då kom en turistbuss ur vilken vällde ett
antal mycket välnärda tyska turister. Evert betraktade dem en stund
och filosoferade så: ” Det är en underlig Gud vi har som låter blixten
slå ner i en fattig bondes lagård men låter sånna bukahingstar gå där”.
Nedtecknat i november 2010 och i bästa förstånd av

TACK
till Annica, Ronny och Petri
som är tränare för "miniknattarna"
i Bolmsö IF!
Ni är jätteduktiga som leder den lekfyllda fotbollsträningen
och TACK för en härlig julavslutning!"

Jan Schönebeck
4
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PROMENADGÄNGET.

Sockenråden i Tannåker och på Bolmsö gikk ut
med frågan: Finns det önskemål
och behov för ett ”Grönt, klimatsmart, flergenerationsboende”?

Jag önskar Er alla ett GOTT NYTT ÅR.
Vi får hoppas att vi kan
börja promenera i slutet på januari 2011.

124 svarade på våra frågor, och svaret från dom är JA. Detta betyder att vi
kommer att gå vidare med planerna, och genom enkätsvaren har vi fått mycket
information om vad det är som önskas.

LITE FAKTA OM ENKÄTSVAREN :
Dom 124 som svarade var nästan lika många män som kvinnor. De
flest är fastboende, 12 gäster. Åldersgruppen från 50 och uppåt var
flest, men också många unga, 13-19 år har svarat.
Nästan alla bor i dag i eget hus. Flest hushåll är på 2 personer. Flest bor
i en bostad på 101-150 kvadratmeter. Vi tolkar detta som att det finns
ett behov för mindre bostäder.
79 kunde själv tänka sig att bo i ett flergenerationsboende i bygden,
15 av dessa inom 5 år.
Önskan om boendeform är tämligen jämt fördelat på bostadsrätt, eget
hus och hyresrätt. Det är flest som önskar 3 rum. Flest unga önskar att
hyra.
Vilka egenskaper är då viktiga? Låg energiförbrukning, modernt
&bekvämt, närhet till affär, klimatsmart, kollektivtrafik, markplan, tillgänglighet, naturnära, hög säkerhet var det som uppskattades mest.
Kollektivtrafik är helt klart viktigaste för de unga.
Interesset för företags- och kontorslokal finns också.
Vi frågade om sysselsättning och bransch / område och svaren visar på stor
bredd. Syftet med frågan? Bland annat om det var någon som arbetsmässigt
kunde ha nytta av projektet eller ha en kompetens som projektet kan nyttja.
Var kommer du att bo om 10-15 år? Annanstans 17. Bolmenbygden 72.
Du som är intresserad av att vara med eller vill informeras om vad som händer, hör av dig till Gitte Östrup, gitte@bakarebo.se. Tlf. 94105
16

Tisdagen de 25 januari Skolan klockan 14 00.
Välkomna

PROGRAM BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING JANUARI
Tisdag

11/1

Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Kent + Olle

Lördag

15/1

Distriktsfinal Skyttiaden

Tisdag

18/1

Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Stefan + Sven

Lördag

22/1

ÖRKENTRÄFFEN

Sävsjö

Braås

(Anmälan senast12 jan, först till kvarn...)

Tisdag

25/1

Årsmöte (inget skytte) kl. 18.00

Bolmsö skola

se ävenwww.bolmso.se/skytte

Ett stort tack…
till alla tränare och ledare i Bolmsö IF för året 2010. Jalle, Martin
och Eva som har haft hand om P98-laget, Johan, Marie och Annie
som har tränat knattarna samt Annika, Ronny och Petri som har
tränat miniknattarna. Tack även till Pontus och Mattias som ställt
upp och dömt P98's matcher. Utan alla er skulle vi inte kunna driva
vår förening! Ett stort tack även till alla som hjälpte till vid vår
fotbollsskola i somras.
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Bolmsö Bygdegårdsförening
önskar Gott Nytt År

Bolmsö församlings
JULFEST

Vi ser fram emot att vi tillsammans
kommer vi att ha ännu ett aktivt år i
vår fina bygdegård.

Planera redan nu in årsmöte söndagen den 27 februari kl 14.00 i
Sjöviken.
På tal om planering så är det Bolmsös tur att ordna med
valborgsmässofirande så gör en notering om det i kalendern också.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Rädda landsbygdsskolorna!
Bolmsö skolas framtida överlevnad är en mycket viktig
fråga för oss i sockenrådet. Nu vill politikerna i Ljungby
kommun lägga ner tre landsbygdsskolor, och även om
inte Bolmsö skola är en av de nedläggningshotade tycker
vi att det är viktigt att protestera mot detta. Utan skolan får
landsbygden väldigt svårt att överleva. Nu uppmanar vi
därför alla i Bolmsö-Tannåker att skriva på de protestlistor
som finns i Tannåkers affär. Var med och gör din röst
hörd!!

Alla hälsas välkomna till
Julfest
Den 6 januari kl 16
Vi samlas först till Gudstjänst
i kyrkan
efteråt blir det servering, sång,
tomtebesök och julklappar till barnen
i församlingshemmet

Välkomna!

Bolmsö och Tannåkers sockenråd
6
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TYCK TILL!
Efterlysning:
Jag är väldigt väl medveten om att våra socknar kryllar av personer
som är engagerade i politik, idrott, föreningsliv, jakt, bredband (fiber)
m.m. Hur kommer det sig då att ingen av dessa personer vågar, eller ta
sig tid till att tycka? Tror personligen att det vore uppfriskande med
lite åsikter, om både ”ditt å datt”, om inte annat för att hjälpa oss att
”fylla ut” sockenbladet.
En liten vädjan: Om ni som lämnar in manus till sockenbladet kunde
vara så snälla och skicka in det i wordformat (doc). Det fungerar med
andra format också, men då får vi redaktörer oftast skriva om det.
Html och mailformat genererar oftast en bild när man kopierar, vilket
bara skapar en massa merarbete. Tack på förhand.
Till sist: Tror att mitt inlägg om att ”lätta på gasen förbi kvarnen” fann
gehör. Har åtminstone inte blivit överkörd än! Tack till Mats i Lunnen
för hans härliga och ärliga kommentar. Om vi stänger av vägen ett tag
vid detta årets mopperally, så kanske vi kan ha lite riktig
”Kvarnracing”, ska kolla med Räser.
Hjärtliga Nyårshälsningar: Christer i Kvarnen (en av redaktörerna)
Ps. Glöm inte hästarna i Skällandsö på nyårsafton

Vill du också ”tycka till”??
14

Välkomna
att utbyta erfarenheter och öka vårt
samarbete om
vildsvinsproblemen i vår bygd!
Tid : måndag 17 januari kl 19
Plats: matsalen på Bolmsöskolan
Medtag fikakorg!
hälsar Anders och Nisse genom
Bolmsö/Tannåker
LRF lokalavdelning

Tannåkers Diversehandel
Nyårsafton, nyårsdagen samt Trettondagen – stängt
Trettondagsafton stänger vi kl. 14.00.

Vi ser fram mot ett gott 2011 och önskar alla
kunder en riktigt go´ och skön helg.
Barbro & Johan Söderberg med personal

Maila till manus@bolmso.se
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Hej!
Nu säljer vi i Bolmsö IF Trissprenumerationer.
Brukar du köpa Triss? – Nu kan du stödja Bolmsö IF samtidigt.
Genom att köpa 4, 6 eller 8 Triss i månaden via prenumeration.
Du får 2 Triss som en gåva och Bolmsö IF en inkomst varje månad.
Stöd Bolmsö IF - Få 2 Triss! (klicka här)
Ta chansen - Var tredje dag blir någon miljonär på Triss.
Hjälp oss att sprida detta till alla du känner som vill stödja Bolmsö IF

Bolmenbygdens
kulturförening

Dramakurs
Teaterintresserade i alla åldrar som vill prova på drama träffas i gymnastiksalen på söndagar. Kursen börjar 9 januari och håller på till
mitten på mars. Dels ska vi ha kul tillsammans och dels vi ska hitta
alla som vill vara med i truppen av skådespelare till sommarens utomhusteater.
Kursavgift: 150:- för alla över 20 år och 50:- för 7-20-åringar
Start söndagen den 9/1 kl 14 i gymnastiksalen. Välkomna!

Tack på förhand!
Styrelsen
Bolmsö IF

Sommarens stora teaterprojekt!

Gudstjänster Jonsboda Missionshus
Söndag 2/1 Kl. 10.00 Gudstjänst i Hånger (Kretsarr.)
Nattvard
Trettondedag Jul 6/1 Kl. 18.00 Julfest, servering av
gröt
Jonsboda Missionsförsamling önskar
Er alla ett Gott Nytt År!
Välkomna!

Vi behöver ALLA krafter vi kan uppbringa, både att vara med på
scen och att hjälpa till med det runtomkring. Många grupper ska jobba tillsammans under våren; Musik, Scen & scenografi,
Ljud & teknik, Rekvisita & kostym, Regi & koreografi, Marktjänst
(parkering, fika, skyltning osv), Ekonomi & marknadsföring.
Alla skådespelare ska vara med på dramakursen först och i mars börjar repetitionerna för teatern.
Det blir vår största satsning hittills och scenen blir Perstorpsgården
på Bolmsö. Det ska bli en häftig föreställning och alla behövs!
Hör av dig till Anton, Magnus, Lotta eller Irene.
Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se
Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu
Lotta 0372-94177, 070-6794177, liselott.johansson@hotmail.com
Anton 0372-94137, 070-2952442, d_hunter@hotmail.com
Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne & Solveig
Medlemskap för 2011 Bg: 5861-4868
100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-20 år)
http://bolmso.se/kulturforeningen.php
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BOLMSÖ TANNÅKER
inbjuder till årsmöte i skolan torsdagen den 3 februari
kl 19.00
Välkomna!
Anders Jannesson, 941 28, Eva-Marianne Malmborg, 931 32,
Håkan Wiktorsson, 910 24, Irene Olofsson, 911 13

Gott Nytt År önskar Bolmsö Hembygdsförening
Med förhoppning om ett nytt härligt hembygdsår vill vi informera lite om vår planering för våren 2011.

Tack Anna-Lena och Håkan för det utmärkta materialet till ärebågen
under altanen vid Bygdegården.
Bibelstudium
Välkommen med när vi börjar ny termin Måndagen den 17 januari kl
18.00 i Bolmsö Församlingshem.
Vi fortsätter sedan varannan måndag.

"RÖDA-KORS NYTT."
ETT GOTT SLUT OCH
ETT GOTT NYTT ÅR .
Vill gärna informera om höstauktionens och julmarknadens intäkter,
som vår krets kan bidraga med, till olika väl behövliga ändamål.
Auktionen gav 11.835 kronor och julmarknaden 3. 594 kronor.
ETT STORT TACK. till alla som bidragit till detta fina resultat.
Styrelsen/K.S.
12

Årsmöte planeras till torsdagen den 3 mars kl 18:30 i Sjöviken.
När det gäller kvällens program i övrigt så återkommer vi i nästa Sockenblad.
På årsmötet kommer vi också att delge er styrelsens planer på en eventuell byggnation av arkiv.
Sista helgen i april blir det som tidigare år vårstädning i Bolmsö Hembygdspark.
Styrelsen för Bolmsö Hembygdsförening

Dags att införliva nyårslöftet !
Börja träna, gå ned i vikt, skaffa nya vanor, träffa nya vänner….
Följ med och spela innebandy med ett glatt gäng i Hammarhallen, Ljungby på söndagar klockan 16-17. Du bör vara minst
tonåring för att klara att vara med men uppåt är det ingen åldersgräns.
Alla är välkomna, kille eller tjej, oavsett kondition eller vana av
innebandy. Vi spelar för att det är kul.
Ring mig så att vi kan samåka från Bolmsö.
Bolmsö IF gm Magnus Elisson, ordförande
0372-94131;070-270 45 71 ; magnus.elisson@ljungby.nu
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Programblad Bolmsö - Tannåker januari 2011

Lör 1
Sön 2
Mån 3
Tis 4
Ons 5
Tors 6

Fre 7
Lör 8
Sön 9

16.00 Mässa, Fyhrlund sammanlyst till Bolmsö kyrka
09.30 Mässa, Gustavsson, sammanlyst till Tannåker
10.00 Gudstjänst i Hånger, Jonsboda Missionsförsaml.
19.00 Prova på gympa, gymnastiksalen Bolmsö skola

14.00 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
16.00 Julfest Bolmsö Församlingshem
18.00 Julfest Jonsboda Missionshus

09.30 Gudstjänst, Eklund, sammanlyst till Bolmsö
14.00 Dramakurs, gymnastiksalen, skolan
19.00 Grabbgympa
Mån 10 19.30 Aerobics
Tis 11 18.00 Luftgevärsträning, Skolan
Ons 12 19.30 Pilates
Tors 13
Fre 14
Lör 15 10.30 Filosoficafe, affären Tannåker
14.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
16.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem
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Programblad Bolmsö - Tannåker januari 2011

Sön 16 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö församlingshem
11.00 Anne-Marie Bergqvist Tannåkers Pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
Mån 17 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
19.00 Vildsvinsmöte Skolan
19.30 Aerobics
Tis 18 18.00 Luftgevärsträning, skolan
Ons 19 19.30 Pilates
Tors 20 18.00 Symöte hos Ingegerd Gustafsson, Möcklagård
Fre 21
Lör 22
Sön 23 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö församlingshem
11.30 Mässa, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
19.00 Grabbgympa
Mån 24 19.30 Aerobics
Tis 25 14.00 Promenad, start vid skolan
18.00 Årsmöte Bolmsö skytteklubb, skolan
Ons 26 19.30 Pilates
Tors 27
Fre 28
Lör 29
Sön 30 09.30 Gudstjänst, Eklund, sammanlyst till Tannåker
15.00 Årsmöte Tannåkers pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
Mån 31 19.30 Aerobics
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