
 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 januari kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid  
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan vid affären och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 356. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i  affären. 

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 356 JANUARI 2018 

 

 

 

Bokslut 2017 
 

1. Konstaterades att skolbyggnaden var ett rivningsobjekt, men       
kommunen vaknade! 

2. Konstaterades att macken var ett stängningsobjekt, men den     
blev uppdaterad och levererar soppa igen som den ska! Efter 
mycket pumpande på Qstar. 

3. Konstaterade att butiken var ett byggnadsminnesobjekt...(se 
punkt 7). 

4. Förenings- och Företagarmässan blev bra. Vi lägger en ny i 2019-
års budget. 

5. Föreläsning av Anders Bengtsson från Grytgöl. Långt för honom 
att köra, men belönades av många som kom och lyssnade. 

6. Arbetsgrupp och kontaktpersoner hos kommunen för att arbeta 
fram ett förslag till ny skola. 

7. Vi har även bildat arbetsgrupp för punkt 3. 
 

Nu ser vi framåt och ger järnet för en positiv framtid! 
Det behöver inte bli negativt för det finns mycket vi kan göra. Vi 
ger inte upp. 
Det finns så mycket kraft och tillgångar om vi bara öppnar ögonen. 
Här föds många barn nu och det är positivt för skolan! Jobba vidare 
på det, inte så svårt som man kan tro! Ni som är unga ger oss en 
framtid. 
Vill tacka alla föreningar och företagare i bygden som medverkade 
på vår mässa! Ni gjorde ett megajobb! Detta gör vi om igen! 
2018 har vi en tanke på att göra en bussresa tillsammans. Vi åter-
kommer om det i bladet så småningom. 
Önskar er alla kära Bolmsöbor ett gott slut och ett GOTT NYTT ÅR! 
Vi ses i föreningslivet!         
Susanne i Lund 
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Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson,  
Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0705 59 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

Sekreterare 
0372-911 82, 0733 56 54 11 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372-941 56 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

0372-911 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

0372-911 22 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

0708 56 20 13 

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se                       0372-941 31 

Redaktör för bladet:  
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
sara.karlsson@ljungby.nu                          0703 44 61 05  
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari 

1 16.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

6 16.00 Familjegudstjänst i Bolmsö, Fyhrlund 

7 9.30 Gudstjänst i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

14 9.30 Gudstjänst i Bolmsö, Fyhrlund 

18 15.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson 

21 11.00 Gudstjänst i Tannåker, A Fall 

28 11.00 Gudstjänst i Bolmsö, Fall 

4/2 18.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Bön för vår hembygd 
 

Vi fortsätter att be för vår hembygd 
(affären och skolan m.m.) 

Måndagen den 15/1 kl. 19-20  
i Tannåkers bygdegård, studierummet. 

Om du inte ha möjlighet att vara med så får du gärna be hemifrån. 
 

Välkomna! 
Mona, Anna, Rikard 

Milston 
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Jonsboda missionshus januari 

Lö 6 16.00 Familjegudstjänst och julfest i Bolmsö kyrka.  
Scouterna från Jonsboda medverka.  

Sö 7 16.00 Högtidsgudstjänst, Linda Andersson.  
Nybildning av församlingen.  
Kjell Larsson från Alliansmissionen. Sång: Mylla  

Sö 14 18.00 Gudstjänst. Linda Andersson.  
Sång: Linda och Mikael Bringestam, nattvard  

Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna! 

Tannåkers Pingstkyrka januari 

Sön 14 16.00 Vittnesbördsmöte 

Sön 21 16.00 Års– och administrationsmöte 

 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Gott Nytt År alla Sockenbladsläsare. 
 

Nytt År och nya möjligheter. 

Ta fram er kalender och gör följande bokningar: 
 

Lördag 3 februari  

Allsångskväll i Sjöviken kl 18:30 
 

Torsdag 1 mars kl 19  

Jazz i Baljans Världsturné gästar vår bygd, denna gång i Sjöviken. 
 

Årsmöte söndagen den 4 mars kl 14:30  

Valberedningen består av Gunvor Andersson, Anders Jannesson och 

Donald Carlsson 
 

Lördag 24 mars  

Nu återkommer vår mycket populära Påskauktion, missa inte detta  

 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157 

eller Swish 123 281 71 53. 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 

5 februari kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Planering inför årsmötet 

Vi ser gärna nya deltagare på våra månadsmöten. 

 

ÅRSMÖTE 

5 mars kallas alla medlemmar till årsmöte kl 18 i Tannåkers  

församlingshem. Vi bjuder på fika. 

 

Rapport från Rödakorsauktionen den 18 nov                                                  

17.895 kr blev det fantastiska resultatet. 

Det är 1.675 kr mer än föregående år. 

Vi säger ett särskilt tack till företag som sponsrat oss med gåvor 

Men vad vore allt detta om inte ni privatpersoner hjälper till med det 

praktiska, skänker gåvor och framförallt handlar. Ett stort tack även till 

Bruno som så skickligt trissar upp priserna. 

 

Rapport från Julmarknaden den 9 dec 

2 560 kr sålde vi lotter och bröd för. Det är också en ökning från före-

gående år.   

Tack alla ni som skänkte lottvinster och bröd. 

Tack till er som jobbade med försäljningen denna dag. 

 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
Eller gå in på redcross.se. Glöm inte skriva att du vill tillhöra 
Bolmsö-Tannåkerskretsen. 
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Dubbelnummer juli / augusti 2018 
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”  

kommer manusstopp för både  

juli– och augustibladet bli den 

15 juni 2018. 

Ni måste alltså planera era arrangemang i god tid. 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd 

Stort tack...  
… till våra ledare i Tannåker Bolmsö gymnastikförening!  
Nu är det nytt år och nya möjligheter, varmt välkomna  
tillbaka till en ny termin av träning.  
Vecka 2 kör vi igång och i år har vi fyra pass i veckan, både 
nya och "gamla" medlemmar välkomna!! 
Våga testa, finns ett pass för alla!!  

Gymnastiktider VT 2018 
Vårterminen startar i Bolmsö skolans gymnastiksal: 
 

Mix    söndag  7/1              kl 19.00 
Cirkelgympa  måndag  8/1            kl 19.30 
Pilates   onsdag  10/1   kl 19.30 
Tabata    fredag  12/1      kl 17.30 
 

Avslutning med årsmöte onsdagen den 25 april kl 19.00 
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för  
ungdomar t.o.m. gymnasiet, då får ni gå på hur många pass ni vill. 
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En riktigt God Jul och  
Ett Gott Nytt År 

önskar 
Monica och Lillan 

Tack  
alla flitiga gympadeltagare för en termin med full fart och 

glada tillrop i gympasalen. 

 

 

 

Jazz i Baljans Världsturné 2018 

går till följande platser: 

 

Tisdag 28 februari Gautablick, Lidhult 

Torsdag 1 mars Bolmsö Bygdegård 

Tisdag 6 mars Södra Ljunga Bygdegård. 

 

Som vanligt är det fri entré och start klockan 19.00  
 

Torsdag 1 mars i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
Kaffeservering från kl 18:30 

Intäkterna från kaffeserveringen går till  
Bolmsö Bygdegårdsförening 



 

 

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  

070-5633294 
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TACK ! 
Ett STORT TACK till er alla som bidrog till vår insamling av 

pengar till Barncancerfonden. Pengarna är värdefulla för alla 

barn och familjer som drabbas av cancer.  

Vi samlade in 5270 kr i vår Walk Of Hope insamling på Bolmsö.  

Totalt i Sverige samlades 1 miljon 125 000 kr in under Walk 

Of Hope kampanjen. 

TACK ! 
Tannåker Bolmsö Gymnastikförening och  

Bolmsö Bygdegårdsförening 

genom Monica Johansson 

Gott Nytt År önskar  

Bolmsö Hembygdsförening 

   Så har vi ett nytt verksamhetsår framför oss med både 

   tradition och kanske en del nyheter. 

Boka redan nu in tid för årsmötet som planeras till måndag 26/2 kl 

18:30 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2018 

ti 9 18.00 Luftgevär, träning i skolan Johan o Catrine 

ti 16 18.00 Luftgevär, träning i skolan Stefan o Johan 

lö 27  DISCOKULAN, Alvesta (anmälan 18/1)  

ti 30 18.00 Årsmöte, skolan (inget skytte)  

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. 
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine 

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

Tisdagen den 9 januari drar vi igång skyttet igen. 
Klockan 18 i skolans matsal. 
 
 
 

Välkomna. / Ledarna  

Prova på gratis 3 gånger 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
mailto:hembygd@bolmso.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhfmNhYXYAhVFP5oKHRrUCFIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_68546673_blank-template-for-sport-target-vector-shooting-competition-clean-target-with-num


 

 

Programblad januari 2018  
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Allsång på Skansen Sjöviken 
 

Lördag 3 februari 2018, kl 18:30 
 

Go’a och trevliga personer att träffa, sjunga så mycket man vill, äta lite 

gott och ha en himla trevlig kväll ihop. 
 

Så välkomna alla och en var till en gohällige kväll. 

Ingen föranmälan och öppet för alla. 
 

Det kommer att kosta en slant för inträde och mat,  

men ännu ej bestämt hur mycket…. 
 

Välkomna 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

måndag 1 16.00 Mässa i Tannåkers kyrka 

fredag 5 18.00 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem 

lördag 6 16.00 Familjegudstjänst i Bolmsö kyrka 

söndag 7 9.30 Gudstjänst i Tannåker 

  16.00 Missionshuset Högtidsgudstjänst 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 8 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 9 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

   Sockenrådens möte på Åsarna 

onsdag 10 19.30 Pilates i skolan 

fredag 12 17.30 Tabata i skolan 

söndag 14 9.30 Gudstjänst i Bolmsö  

  16.00 Pingstkyrkan, Vittnesbördsmöte 

  18.00 Missionshuset Gudstjänst 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 15 12.00 Manusstopp för sockenbladet 

  19.00 Bön för hembygden på Åsarna 

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 16 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 
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Familjegudstjänst 
med 

Julfest 
Bolmsö kyrka och församlingshem  

6 januari kl 16.00 
Medverkande: Jonsboda scoutkår 

Alla välkomna 

Programblad januari 2018  

onsdag 17 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 18 15.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson 

fredag 19 17.30 Tabata i skolan 

söndag 21 11.00 Gudstjänst i Tannåker  

  16.00 Pingstkyrkan, årsmöte 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 22 19.30 Cirkelgympa i skolan 

onsdag 24 19.30 Pilates i skolan 

fredag 26 17.30 Tabata i skolan 

lördag 27  Skytte, Discokulan i Alvesta 

söndag 28 11.00 Gudstjänst i Bolmsö  

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 29 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 30 18.00 Årsmöte med skytteföreningen i skolan, inget skytte 

onsdag 31 19.30 Pilates i skolan 

lördag 3/2 18.30 Allsång på Sjöviken 

söndag 4/2 18.00 Mässa i Tannåkers kyrka 


