
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 402 MARS 2022 
 

MITT LIV SOM FÖRVETEN  
 
Mitt arbete och min fritid har alltid tillåtit mig att vara kreativ, jag 
har fått resa och träffat andra människor, både i Sverige och i andra 
länder. Jag har haft förmånen att få arbeta med olika utmaningar, 
delta i utvecklingsprojekt och nätverksträffar i olika branscher,  
överallt har jag träffat människor som har kunnat en massa och varit 
kreativa, vilket har gjort det oerhört lärorikt. Även på min fritid, i 
flera olika engagemang i bl.a. sockenrådet, bygdegårdsföreningen, 
Hela Sverige ska leva och i kommunala projekt, har jag träffat 
många människor som varit mycket kunniga och kreativa och som 
bidragit till lärandet. Jag har många goda vänner och alla de jag  
träffar på andra sätt har också givit mig mycket kunskap.  
 
Jag har en teori som jag kallar "kreativitetsteorin", det handlar om 
att använda sin kunskap i en god miljö tillsammans med andra och 
deras kunskap. Alla som vill hjälper till att skapa dessa goda förut-
sättningar - så släpp loss kreativiteten och gör något utvecklande.  
 
Oavsett var man är så, om man bara håller öron och ögon öppna, lär 
man sig en massa. Det borde startas en ny disciplin i utbildnings-
världen som kallas ”Förvetenskap”. Att vara ”förveten” är ju att vara 
nyfiken och vetgirig - den bästa förutsättningen för allt lärande.  
 
Som nybliven pensionär och egenföretagare (www.proveus.se) ser 
jag nu fram emot att få dela med mig av mina kunskaper och min 
kreativitet för att hjälpa till att forma en än mer hållbar och god 
framtid. Jag är positivt negativ (klarat mig från att bli sjuk i Covid) 
men det är väl trots det inget som påverkat så mycket. Hoppas det 
blir lugnt med sjukdomar på ett tag så att vi kan ägna oss åt den nya 
goda framtiden!  
 
Anders Olsson  

http://www.proveus.se)
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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 

Ledamot 
070 589 11 47 

Stina Bolin, Prästgården 
stina.bolin@bolmso.se 

Ledamot 
073 339 90 95 

Agnes Bolmblad, Hornsudde 
agnes.bolm@gmail.com  

Ledamot, webadministratör 
073 806 63 70 

Mailsupport:  
support@bolmso.se 

 
 

  

Redaktör för sockenbladet 
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2 
manus@bolmso.se                          

 
 
070 344 61 05 

Aktuellt 
 
Vårt första enskilda och konstituerande möte skedde i början av  
februari.  
Vi har tittat igenom den nya hemsidans uppdateringar och gett  
feedback. 
Sockenrådet har också bestämt ett ytterligare möte i februari för att  
uppdatera handlingsplanen till det nya året.  
    

/Bolmsö Sockenråd 

 

 

SAMARBETE FÖR UTVECKLING  
AV BOLMSÖ OCH TANNÅKER 

 
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker bjuder in samtliga föreningar till ett 
möte för att starta upp ett kontinuerligt samarbete för framtiden och utveckl-
ingen av bygden. Hur detta ska gå till, vilka som representerar respektive för-
ening, vad vi ska arbeta med och hur ofta vi ska träffas bestämmer vi natur-
ligtvis tillsammans. 
 

Första steget: alla föreningar anmäler en eller flera representanter som  
kommer på ett möte för att diskutera eventuellt samarbete och vilken nytta vi 
skulle kunna få av det. 
 

Andra steget: bestämma ett datum för en träff i Sjöviken. Detta kommer att 
ske genom att vi skickar ut datumförslag till de anmälda representanterna så 
fort alla svarat. Vi önskar få era svar omgående genom att svara på mailet 
med inbjudan. 
 

Efter detta möte, tar respektive förening beslut om att delta eller inte och  
meddelar vilket på samma mailadress 
 

Sockenråden tycker att det vore toppen om alla är med och diskuterar ev. 
samarbete innan man tar beslut om att delta i det kontinuerliga samarbetet. På 
några andra ställen i kommunen har det varit stor framgång med liknande 
samarbete och vi hoppas på att få med alla föreningar, dels på första mötet 
dels i det fortsatta samarbetet! 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
FÖRSTUDIE FÖR ATT EVENTUELLT BILDA BYGDEBOLAG 
Vi har inte fått tillräckligt många som anmält intresse att delta i den grupp 
som skulle arbeta med en förstudie i syfte att reda ut om vi ska bilda bygdebo-
lag. Vi har dock inte gett upp och återkommer när vi ser ett bättre läge och 
fokuserar nu på samarbetet mellan föreningarna enligt informationen ovan. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOMMUNENS INVENTERING AV OBEBODDA HUS 
Kommunen har gjort en inventering och hittat ca 250 hus, utanför tätorterna, 
som är obebodda. Några av dessa ligger i vårt område och därför blev vi i 
sockenråden inbjudna till ett möte för att diskutera inventeringen och kom-
plettera med hus som vi tycker borde vara med. Detta är nu klart för vår del 
och kommunen kommer att göra ett utskick till dessa för att uppmuntra till 
försäljning så att någon annan kan flytta in och öka befolkningen på  
landsbygden. Vi i sockenråden ska också hjälpa till att sprida information och 
kanske påverka dem som äger fastigheter.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
För Bolmsö & Tannåkers sockenråd 
Anders Olsson 
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Kallelse till Föreningsstämma                           

i Bollstads samfällighetsförening             
 

Org nr 717911-1476        
 

Tid 27 mars 2022. kl 14.00 
 

Plats Sjövikens Bygdegård, Bolmsö 
 

Ärenden: 
 Uttaxering för 2022, föreslås uttaxering pga större vägarbete 
 Utgifts- och inkomststat för 2022 
 Genomgång av Långtidsplan för förvaltning 2021—2031 inkl 
 underlag för kommande debitering 
 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
 Eventuella motioner, till styrelsen senast 26 februari 
 Sedvanliga mötesförhandlingar 
  

Representerar du som delägare flera ägare av er fastighet, och som inte 
kan närvara, krävs fullmakt av dessa för att rösten skall vara giltig. Se 
informationen i kallelsen till representanten för fastigheten. 
 

Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson. 

Tacksam för att få mailadresser för att underlätta kommande utskick. 
 

Vi fikar - Meddela om du är allergisk. 
 

Anmäl att du kommer, senast 20 mars till 
Magnus Elisson  magnus.elisson@bolmso.se 

Barbro Svensson 070-6313292  barbrosven.ljungby@netatonce.net 

 
Välkomna 
Styrelsen 

 

Adolf Svenssons stiftelse  

har årsmöte  
den 8 mars i Sjöviken kl. 18.15 

Vi bjuder då på lättare förtäring.  

Hjärtligt välkomna alla Bolmsöbor! 
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 Kallelse 
 

 Fiskerättsägare kallas härmed till årsstämma i  
 Bolmens Fiskevårdsområdesförening  
  
 Den 31 mars 2022 
 kl 18.30 på Tallklinten i Odensjö.  
 (man svänger in norr om tannamakarens stora gula 

 hus mitt emot kyrkan) 
 

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar kommer föredrag att hållas kring 
fisketillsynen. 
 

Kommunerna kring Bolmen har visat ett stort engagemang för vår sjö den 
senaste tiden. Därför har vi nöjet att se kommunalråden kring sjön som  
gäster på mötet. 
 

Särskilt spännande blir ett föredrag från Jenny Vidal, kommundirektör i 
Ljungby, som kommer att berätta om den uppmärksammade toaborsten  
Bolmen från Ikea och dess resa från dold tillvaro till internationell  
berömmelse!  
 

Vi bjuder på kvällsbuffé 
 

Välkomna! 

 

LME LAGAN 

Erbjuder diverse tjänster 
 

• Rundbalspressning med kombipress 
• Eventuellt slåtter och strängning 
• Betesputsning 
• Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin 
• Frakt av balar 
• Kant- och släntklippning 
• Trädklippning 

 
Linus Tilgård , Kvarkhult, 0763404492 

mailto:barbrosven.ljungby@netatonce.net
tel:+46763404492
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 Bolmsö Tannåker 
 15 mars  12 april 

  10 maj 

 
Alla dagledigträffar börjar klockan 14:00.  

Välkommen att höra av dig om du önskar skjuts till träffen.  
Diakoniassistent: Marta Elmquist  076 142 14 04  

DAGLEDIGTRÄFFAR 
I BERGA PASTORAT 

VÅREN  2022 
………………………… 

 
SAMTAL 

FIKA 
SÅNG & MUSK 
BERÄTTELSER 

ANDAKTER 
 

VÄLKOMMEN! 

  
 

med 

Tannåkers hembygdsförening 
20 mars kl. 15.00 

i församlingshemmet 
Varmt välkomna 
Det bjuds på fika 

 
Tannåkers hembygdsförening 

 

 

 

ÄNTLIGEN! 
Så vi har längtat efter att 

återigen kunna erbjuda 
Påskauktion i Bolmsö Bygdegård 
 

 
Lördagen den 2 april 2022, kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö 
Bygdegård Sjöviken. Samma upplägg som tidigare, dvs Påskbuffé, 
Lotterier och Auktion. 
 
Anders Johnsson kommer att svinga klub-
ban under auktionen och kanske får vi 
några historier oss till livs också. 
 
Påskbuffé kostar 150:- per vuxen, de 
flesta lotter får du 3 st lotter för 10:- 
I övrigt behöver du inte ha pengar med dig 
för själva auktionen kommer vi att fakturera i efterhand (precis 
som vanligt). 
 

Ring Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila byg-
degarden@bolmso.se  
om du vill bidraga till påskbuffén mm. 
 
Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller 
Auktion. Givetvis är du precis lika välkommen 
utan gåvor. Alla företagare som vill bidraga 
med varor till auktion eller lotterier är vi 
mycket tacksamma för. 
Att vara med på Påskauktion i Bygdegården är 

en upplevelse, gör därför så som många andra, boka denna kväll för 
dig och din familj, ta med dig några extra gäster och kom.  
 
Med förhoppning om att vi skall göra en härlig helkväll tillsammans, 
både unga och gamla och med både nya och välbekanta ansikten. 
Alla intäkter används till bygdegården. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Välkomna till Årsmöte för  

Tannåkers bygdegårdsförening. 
 

27/3 kl. 15.00 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på fika. 

Väl mött!!! 
Tannåkers Bygdegårdsförening Åsarna. 

Dags att bli medlem 
Vårt syfte är att producera kultur i  
Bolmenbygden. Välkommen som aktiv 
medlem eller stödjare av lokal kultur som 
också ger rabatt på arrangemang och resor.  

 

Avgift: 50 kr för 7-25-åringar och 100 kr för de däröver. 
 
Läs mer i brevet som delats ut tillsammans med sockenbladet. 

 

Smaulanns nationalda – fössta tossdan i mass kl 18 
i Sjöviken 
Vi äte massipantåta sôm vannlit å sen sjonge å hurra vi för Smaulann! 

• SFI – Smaulännska för inflöttade 
• Resonemang kring begreppet ”Föveten” 
• Uttalsövningarrrrrrrrrr  
 

Årsmöte tisdag 12 april kl 18  
i Tannåkers bygdegård Åsarna 
Har du förslag på någon eller själv är sugen på att vara med i kulturarbetet – 
kontakta valberedarna Bengt 076 782 40 50 eller Anton 070 295 24 42  
Välkomna på årsmötesförhandlingar och en enkel måltid. Ta med dryck om 
du vill ha annat än bordsvatten.  

Var med och påverka kulturen 
Välkomna på öppna månadsmöten - torsdagar i affären 10/3, 7/4, 12/5 & 
9/6.  

Vi ses! 
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,  
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 
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Onsdag  9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 29/6 Torsdag  3/3, 31/3, 28/4, 23/6 

Affären i Tannåker 14.45—15.00 Färle 13.45 - 14.00 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.05 - 14.20 

Flahult  16.40—17.00 Bollsta 14.25—14.35 
 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag  17/3, 12/5, 9/6, 7/7 Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Tjust  16.45—17.00 
  Österås 17.15—17.30 

facebook.com/Ljungby.bibliotek 
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Angående Padelbana 
 
Arbetet med Padelbana har fortsatt lite sakteliga för att undersöka kostna-
der, välja leverantörer och definiera alla delmoment som måste gås ige-
nom. En första kalkyl finns nu på plats och ett par bra förslag på var vi 
kan söka bidrag har också kommit in. Just finansieringen är såklart en 
fråga som blir väldigt avgörande om det kan bli av eller inte, här finns ett 
par idéer på plats men troligen behöver vi fler.  
Vi har diskuterat med kommunen som har gett bra hjälp och agerat boll-
plank så vi inte springer på bekymmer.  
Vi har också diskuterat med ansvariga för Padelbanan i Sunnaryd, vilket 
var mycket givande & intressant. De gav tips & råd från sin byggnation, 
val av leverantör mm men berättade även om hur bra resultatet blivit och 
att utnyttjandet av banan varit stor i deras fall.  
Steg för steg tar vi projektet vidare och all hjälp som kan skjutas till är 
tacksam. Exempelvis om du känner till stiftelser eller andra ställen vi kan 
söka stöd från eller rent av är väldigt duktig på att skriva/författa dessa 
ansökningar eller vad annat som helst - så är du varmt välkommen att 
höra av dig.  
 
Johan Kårhammer  070 667 35 38  
samt Tannåker Bolmsö gymnastikförening  
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Programblad mars 2022 

1 ti 18.00 Luftgevärsskytte träning 

2 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

3 to 14.00 Promenad Tannåker 

  18.00 Fössta tossdan i mass 

4 fr 17.30 Tabata 

5 lö  Luftgevär, Älmhultsträffen 

6 sö 19.00 Mix 

7 må 19.00 Kretsstämma Röda Korset 

  19.30 Cirkelträning 

8 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte träning 

  18.15 Årsmöte Adolf Svenssons stiftelse 

9 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

10 to 14.00 Promenad Tannåker 

11 fr 17.30 Tabata 

13 sö 14.00 Årsmöte Bolmsö bygdegårdsförening 

  19.00 Mix 

14 må 18.30 Årsmöte Bolmsö hembygdsförening 

  19.30 Cirkelträning 

15 ti 12.00 Manusstopp för april månads sockenblad 

  14.00 Daglediga Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte träning 

16 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates  
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Programblad mars 2022 

17 to 14.00 Promenad Tannåker 

18 fr 17.30 Tabata 

20 sö 15.00 Årsmöte Tannåkers hembygdsförening 

  19.00 Mix 

21 må 19.30 Cirkelträning 

22 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte träning 

23 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

24 to 14.00 Promenad Tannåker 

25 fr 17.30 Tabata 

26 lö 14.00 En alla tiders Sven-Ingvar mix 

27 sö 14.00 Föreningsstämma Bollsta samfällighetsförening 

  15.00 Årsmöte Tannåkers bygdegårdsförening 

  16.00  Pilgrimsvandring Tannåker 

  19.00 Mix 

28 må 19.30 Cirkelträning 

29 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte träning 

30 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

31 to 14.00 Promenad Tannåker 

  18.30 Årsstämma Bolmens Fiskevårdsområdesförening 

2 lö 18.00 Påskauktion Bolmsö 
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 Promenader  
 Tannåker Bolmsö  
 gymnastikförening 
 
 Succén fortsätter under våren.  
 Samling vid Tannåkers kyrka torsdagar 
 kl. 14.00 för promenad tillsammans.  
  

  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 

Bolmsö IF  
 

Årsmöte söndag 3 april kl. 15.00  
Hoppas att alla våra medlemmar kommer. 

Varmt välkomna och vi bjuder på fika! 
 

Årsmöte i Tannåker Bolmsö Gymnastikförening  
 
Alla medlemmar välkomna söndag den 24 april i Sjöviken kl 15.00  
Vi återkommer med program för dagen! 
 
/Styrelsen  

 

 

Konsert med fantastiska sångerskan och konstnären  

Lena Maria Vendelius 
Tannåkers kyrka 22 maj kl. 18 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

Gratis inträde 
Frivilligt bidrag till konserten mottages tacksamt av  

Tannåkers sockenråd via swish 123 055 52 43 
 

Tannåkers sockenråd i samarbete med  

”EN ALLA TIDERS SVEN-INGVAR MIX” 
MED GUDRUN SEIFERT  

OCH JANNE-HENRIX 
Sjöviken Bolmsö 26 mars kl. 14 

Kaffeservering 
Maria Larsson informerar om  

Operation Smile 
Varmt välkomna önskar  

Bolmsö församling 
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Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Årsmötet är söndagen den 13 mars kl 14.00 i Sjöviken. 
 
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg, ta gärna kon-
takt med henne om ni har tips till valberedningens arbete. 
 
För bygdegårdsföreningen hoppas vi att de slopade pandemirestriktionerna 
kommer att innebära mycket bokningar framöver. Vill ni boka, skicka ett mail 
till bygdegarden@bolmso.se 
 
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 med-
lemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Promenad i gemenskap  
i Bolmsö församlingshem 

 
 

Vi möts vid församlingshemmet   
tisdagar jämna veckor kl 10:00 
Vi går i olika grupper efter egen förmåga.  
Vi avrundar med fika i församlingshemmet.  

Kontakt vid frågor  
Diakoniassistent: Marta Elmquist  
Nr: 076 142 14 04  

Förslag till ledamöter i styrelsen i Bolmsö Bygdegårdsförening.  

Kontakta Gunvor Andersson 070 267 65 29. 
 

 

Kära medlem i Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets!  
Svenska Röda Korset är inne i ett spännande skede. På Riksstämman 2019 
fattade ombud från kretsar, runtom i hela landet, beslut om att Röda Korset 
behöver bli mer synliga och tydliga som organisation.  
Vi vill nå människor i de allra mest utsatta situationerna, vi vill agera snabbt i 
en kris, vi vill vara en tydlig röst för människor i utsatthet och vi vill ha en 
stark lokal närvaro i varje kommun. Därför fattade Riksstämman beslut om 
att Svenska Röda Korset ska organisera sig i en krets per kommun. I Ljungby 
kommun finns idag flera mindre kretsar utanför Ljungby tätort.  
Brasilianska Röda Korset stöttar staten genom att genomföra vaccinationer 
mot Covid-19.  
I samverkansrådet i Ljungby kommun har vi under en tid diskuterat samgåen-
det till en större kommunkrets. Vid decemberbermötet 2021 tog vi beslutet 
och vi vill därför informera dig om att vi i Bolmsö-Tannåkers Röda Kors 
krets planerar att gå upp i en större gemensam krets under 2022, som bär ar-
betsnamnet Ljungbybygdens Röda Kors. Du som medlem kommer att kunna 
fortsätta att representera vår krets, som istället kommer att bli en rödakors-
grupp, kopplad till den större kretsen.  
På kretsstämman den 7 mars kl 19 kommer vi att fatta beslut om detta. Kom 
gärna då och var med och påverka.  
En av fördelarna med att ha en större gemensam krets är möjligheten att 
stärka Röda Korsets roll som humanitär aktör i kommunen. Såväl myndighet-
er som frivilliga får lättare att veta vem de ska vända sig till. En stark gemen-
sam krets gör också att Röda Korset kan vara en starkare talesperson för män-
niskor i utsatta situationer i hela kommunen. Mer fokus kan dessutom läggas 
på verksamheter, när färre personer behöver vara inblandade i det administra-
tiva arbetet, genom att det endast behövs en styrelse.  
Verksamheterna och allt viktigt arbete din lokala rödakorskrets tidigare har 
gjort, kommer att fortsätta. Vi kommer att anordna våffeldagen, utdelning av 
påskblommor, lotterier, auktioner, insamlingar, och synas på offentliga ar-
rangemang i våra bygder med våra insamlingar. Vi kan med stolthet infor-
mera om att vi under åren 2018-2020 hade ett insamlingsresultat på över 100 
000 kr. Dessa pengar har vi skickat till Röda Korsets katastrofinsatser där 
behoven har funnits samt till Ljungby kretsens barnkalas. Nuvarande kretsens 
styrelse har beslutat att vår krets ska besluta om vår fortsatta verksamhet på 
det som vi idag kallar Månadsmöte.  
Hör gärna av dig till oss om du har frågor. Om du tycker att det är intressant 
med förändringsarbete eller på annat sätt vill bidra med ditt engagemang i den 
nya gemensamma kretsen så tveka inte att höra av dig!  
Tillsammans blir vi ännu bättre på att möta människor i utsatta situationer!  
Vänliga hälsningar  
Birgitta Wallén ordförande i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  
070 269 11 29  
birgitta.wallen@telia.com 
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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  

Vårterminen 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Varmt välkomna önskar ledare och styrelsen! 
 
Vid frågor ring Annika 070 738 82 32 
 
Uppdateringar följ Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikförening el. 
hemsidan.  

 

KALLELSE 

 

Medlemmar i 
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets  

kallas till årsmöte den 7 mars kl. 19.00 
i Bolmsö församlingshem. 

 
Vi bjuder på frallor 

 
Se annons s 15 
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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 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

Årsmötet är måndagen den 14 mars 2022 kl 18:30 i Sjöviken. 
 

Annika Ström i kyrkbyn är valberedningens ordförande. 
 

Nu när restriktionerna hävts hoppas vi att det så kommer att vara och att vi 
kan 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.  
 

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

Bolmsö Hembygdsförening 

Musikgudstjänst 
Bolmsö kyrka 10 april 18.00 

 
Sången i mitt liv—Mitt i livet 

 
Från ABBA till Kristina från Duvemåla 

 
Cilla Hector 

 
Andakt: Marta Elmquist 
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http://www.eklundsmetall.se


 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Tannåkers Pingstkyrka mars 2022 

20 16.00 Henry Holmgren 

27 16.00 Mark Munro 

ti 18.30 Bön i kyrkan 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2022 

1 18.00 Luftgevär träning  Frida + Stefan 

5  Älmhultsträffen  

8 18.00 Luftgevär träning  Catrine + Josefin 

15 18.00 Luftgevär träning  Johan + Max 

22 18.00 Luftgevär träning  Frida + Stefan 

29 18.00 Luftgevär träning  Catrine + Max 

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 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor mars 2022 

  Bolmsö församling har inga gudstjänster i nuläget i mars.  

20 09.30 Gudstjänst i Tannåker, M Hullfors  

27 16.00  Jungfru Marie Bebådelsedag. Pilgrimsvandring i Tannåker  
därefter kaffe och våfflor i församlingshemmet. 

27 18.00 Mässa 18.00 i Tannåker kyrka, M Widholm och R Ortiz.   

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  
Se Smålänningen och Smålänningen-Xtra för övriga kyrkliga arrangemang.  

PILGRIMSVANDRING I TANNÅKER 

SÖNDAG 27 MARS 
 

Pilgrimsvandrarna möts utanför 
församlingshemmet kl 16 

 

Alla är välkomna på 
våffelservering i församlingshemmet kl 17 

 
Mässa i kyrkan kl 18 

Välkommen!  

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 mars kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 402. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

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

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 
 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

