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För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
Den 15 november klockan 12.00
(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad)
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

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 258 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Här sitter man med skrivfeber igen. Vad ska man skriva om?
Mats tycker inte att jag ska skriva om hösten. Så jag gör väl det ändå, eftersom resten av familjen alltid brukar göra tvärtemot vad jag säger!
Nä, det är ju färdigt med höstarbetet i trädgården, så nu behöver
man inte göra mer där. Skönt, nu kan jag börja sticka den där tröjan
som jag har tänkt på hela sommaren. Min familj tycker att jag är knäpp
som bara har stickor i huvet, men som min granne Roger säger:
man måste ha en hobby, ha ha ha.
Det har varit årsmöte i sockenrådet. Och det blev bra, för valberedningen
hade gjort ett bra jobb. Det var väldigt trevligt. Vi vill hälsa Fredrik Björnkvist välkommen till oss och hoppas på ett bra sockenrådsår. Trodde att
det förra skulle bli riktigt dåligt för oss. Att stå där och inse att vi inte har
någon som trycker och ingen redaktör för hemsidan och ingen för sockenbladet. Eländet kom slag i slag, men allt har löst sig jättebra. Jag vill tacka
alla som så givmilt har lämnat bidrag till tryckningen. Det har gjort att vi
känner ett stort stöd och att vi har råd att fortsätta länge till. Ett stort tack
till Evy som har fixat bladet i tjugo år. Kulturfabriken i Ljungby kommer att
bli våran nya Evy! Det kostar ju lite mer men det är faktiskt överkomligt
tack vare Er. Jag vill också tacka Malin Thestrup som stannar kvar som
redaktör för bladet. Hon gör ett superjobb för oss.
Var på ett möte med Bolmens fiskevårdsförening och det var sorgligt
att höra hur sjön blir allt sämre. Det finns inga djurplankton och järnet ökar
allt mer. Det måste göras något och vi måste alla tänka på vad vi gör med
dikningar och dylikt, men stormarna Gudrun och Per har gjort mycket ont
också. Det pratades om vad som måste göras och jag hoppas det händer
något radikalt.
Vi ses när våren kommer, för nu går jag i ide
och kanske får jag stickat lite mer.
Susanne i Lund.

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

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

Gudstjänster

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

1 nov

kl 16.00

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

8 nov
15 nov
22 nov
27 nov

kl 09.15
kl 09.15
kl 11.15
kl 08.30

29 nov

kl 11.15

Övrigt
3 nov

kl 19.00

4 nov

kl 19.00

9 nov
12 nov

kl 18.00
kl 19.00

19 nov
23 nov
24 nov

kl 18.00
kl 18.00
kl 14.00

24 nov

kl 19.00

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
Sockenrådet höll årsmöte den 4 oktober i Sjöviken.
Ett tjugotal Bolmsöbor deltog och hade trevligt tillsammans.
Som ny ledamot valdes Fredrik Björnkvist, och vi vill passa
på att hälsa honom välkommen till Sockenrådet!
Ni har väl inte missat att vår nya hemsida, www.bolmso.se, har
öppnat? Sidan har fått ny design och en hel del nytt innehåll och
vi hoppas att alla ska trivas!

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se

Gudstjänst med minnesstund,
Bolmsö kyrka, Fall. Kören.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Stenström.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Adventsgudstjänst för Bolmsöskolan,
Tannåkers kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.

Husförhör för Hovs rote hos Eva och Tommy
Kristiansson.
Husförhör för Håringe rote hos Birgitta och Rune
Gunnarsson, Kyrkbyn.
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem, Redegard.
Gemenskapsafton, ”I huvét på kyrkorådet”,
Bolmsö församlingshem, Servering.
Symöte hos Dagny Svensson.
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem, Redegard.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem. ”Säkra
seniorer”, representanter från Civilförsvarsförbun
det Kronoberg.
Husförhör för Tjusts rote hos Ann-Christine och
Rolf Nilsson, Kärragård.

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd
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RESA MED CENTERHALVORNA

Julstök i Åsarna

Nu är det åter dags att åka ut på något roligt.
I år kör vi med en repris från förra året.
Vi åker till Reftele och Segerstads julmarknad
lördagen den 14 november.

Lördagen den 21 november kl 14.00
Kostnad 40 kr/person inkl eftermiddagsfika.
Materialkostnad tillkommer.

Vi träffas vid färjan kl. 10.00 för samåkning.
Vill du åka med så ring och anmäl dig till
Ann-Christin Bolin 0372- 910 90

Alla är hjärtligt välkomna

SKALL VI STICKA (HANDARBETA) TILLSAMMANS
I TANNÅKERS CAFÉ?
Välkomna onsdagen den 4 november, 18 november och
2 december klockan 14.00-16 00.
Vi pausar med en kopp kaffe.
VÄLKOMNA! /Marita Thorstensson

NU sparkar projektet Företagsamma Bolmenbygden igång.
Camilla Wallin Kupferberg är anställd—på tre år—som projektutvecklare. Redan i november månad är Camilla redo att besöka företag
och utvecklingsgrupper som har projektidéer som de vill få hjälp med
att förverkliga. Först till kvarn gäller!
Villkor är att tänkbara projekt överensstämmer med vision och mål för
Företagsamma Bolmenbygden.
Sockenråden i Bolmsö och Tannåker kommer i samråd med andra
föreningar i vår bygd att kalla till ett möte för att få fram vilka projekt
som vi bör driva gemensamt.
Seniorbyggnation i samband med företagslokalisering har vi först på
den gemensamma listan! Vi hoppas på stort engagemang från alla i
bygden. Nu äntligen kan idéer som vi i många år har diskuterat kanske realiseras.
Birgit Nyberg

Tack Anders och Irma för den trevliga festen!
Vi åt gott och hade det trevligt.
Tack också till Maj, för den mycket goda ostkakan.
1
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Kompisgänget

Vi stöper ljus, rimmar, bakar, gör korv och marsipangodis.
Vi tillverkar kransar och har trevligt tillsammans.
(Medtag ris, stråltråd, sax och stomme till kransen).
Om du vill ha hjälp med att ordna material till kransen så
meddela detta när du anmäler dig.

På kvällen blir det knytkalas for de som vill!
Medtag en liten julklapp värd 25 kr.

Anmälan senast 16 november
till Birgit Eklund
tel. 0370-45126 eller 0709–903344
Hjärtligt välkomna!

Kyrkovalet 2009 – Bolmsö Församling
Ett stort TACK till all er som deltog i kyrkovalet.
Valdeltagandet för Bolmsö församling var 35,1 %, något sämre än 2005. Men
vi behöll vår andel av mandat i samfällda fullmäktige i pastoratet, vilket är
viktigt om vi vill vara med och påverka pastoratets framtid.
De som blev invalda som ledamöter i samfällda fullmäktige är i nämnd ordning:
Ann-Christine Bolin, Britt-Marie Andersson, Christina Andersson, Olle Josefsson och Stefan Johansson. Ersättare: Birgitta Wallén och Lena Karlsson.
Valet till kyrkorådet fick följande resultat i nämnd ordning: Britt-Marie Andersson, Bruno Edgarsson, Mats Ingemarsson, Olle Josefsson, Lena Karlsson,
Birgitta Wallén, Christina Andersson och Ann-Christine Bolin. Ersättare: Stefan Johansson, Maria Svensson, Lars-Uno Åkesson och Anders Jonsson.
I stiftsfullmäktige blev Bruno Edgarsson och Thomas Gustafsson invalda och
är de enda från Ljungby kommun som kan vara med och påverka stiftets
verksamhet och betydelse framöver.

Bruno Edgarsson
Kyrkorådsordförande
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Husförhör i Bolmsö
församling hösten 2009
Rote

Tid

Värdar och plats

Bollsta rote

Torsd 29/10 kl 19.00

Inez Karlsson,
Nysätra

Hovs rote

Tisd 3/11 kl 19.00

Kyrkroten och
Håringe rote

Eva och Tommy
Kristiansson, Hov

Onsd 4/11 kl 19.00

Birgitta och Rune
Gunnarsson, Kyrkbyn

Tjusts rote

Tisd 24/11 kl 19.00

Ann-Christine och
Rolf Nilsson,
Kärragård

Husförhörspsalm: Sv. psalm 63
Årets ämne: Att leva som kristen

Jubileumsfest den 9/1
2010
Lördagen den 9 januari 2010
är det 50 år sedan Bolmsö
Bygdegård Sjöviken invigdes,
det skall vi fira. Vi har bokat
upp gänget från Odensjö/
Byholma som spelar irländskt.
”Bill och Bull band” heter de och det är samma gäng som var med på den
Irländska aftonen hösten 2008. Boka in denna kväll redan nu så ni alla kan
vara med, mer information kommer i december månads sockenblad.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Arkivens Dag
Lördag 14 november 2009

Kl. 14.00-17.00 är ni välkomna till Bolmsö Församlingshem för att ta del
av vad som finns i Bolmsö Hembygdsförenings arkiv.
Fråga oss gärna om det är något särskilt ni vill se, så tar vi fram det.
Una och Ragnar Hjalmarsson är dagens inbjudna gäster.
Kl. 15.00 kommer Una Hjalmarsson och berättar om ”Mammas julduk” som
innehåller en fantastisk berättelse. Ragnar Hjalmarsson har med sig några
av sina innehållsrika album om hans hembygd.
Enkel kaffeservering med självservice finns hela tiden.

Välkomna / Bolmsö Hembygdsförening

Välkommen till husförhör
- en tradition med mening!

HJÄRTLIGT TACK TILL

Fall, Bolmblad, kyrkokören och dess ledare,
Bruno och kyrkorådet och alla Bolmsöbor, för
den trevliga gemenskapen och jättegod middag,
kaffe och kaka och njutbar underhållning på
Tacksägelsedagen den 11 oktober. Än en gång
tack.
Stort Tack från Sunnaryds
Gulli Claeson
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Bolmsö Rödakorskrets (även Tannåker)

TACK!

Ett stort tack till Marita på Hjärtstorp (Torstensson) som hela
sommaren ställt upp och kört
bilen, samt plockat alla blåbär till
mig.

Ulla på Smeatorpet
(Haglund)

Välkomna till månadsmöte den 2 november
klockan 19.00- 21.00.
Detta månadsmöte träffas vi i Tannåkers församlingshem.
Kopp och dopp som vanligt.
Vi vill också tacka de medlemmar som tillkommit åren 20082009.
Ni är varmt välkomna till vår krets.
Styrelsen/K.S.

Jag söker en begagnad bilbarnstol. Har ni någon så köper jag den
gärna. Hör av er till Poppe i Österås, 0372-81696
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Julmarknad i Tannåker
lördag den 5 december
kl. 13.30 – 16.30

Ni som är intresserade av att delta med era alster för utställning och försäljning hör av er snarast möjligt dock
senast den 30 november till Anne Marie Kårhammer
tel. 0370-45016 eller Bertil Rosenlindh tel. 0372-93110
Att deltaga är kostnadsfritt!
kl 17.00 Julkonsert i kyrkan
En mer utförlig annons kommer i sockenbladet för december månad.
Tannåker församlings kyrkoråd

Hjärtligt tack till er alla som kom till vårt ”98 års kalas”

Vi vill tacka alla som kom till vårt kalas och gjorde det så trevligt. Speciellt roligt var
det att ni enligt vårt önskemål istället för presenter var så generösa med gåvor till
barnhemmet Vaggan i Litauen. Insamlingen gav 5.610 kr, som vi avrundar uppåt till
8.000 kr. Vi har nu satt in pengarna på Vaggans bankgiro 902-0009.
Läs mer på www.vaggan.se
Stiftelsen Vaggan stöttar barnhemmet Lopselis i Kaunas i Litauen. Alla administrativa
kostnader betalas av olika sponsorer. Varje bidragskrona går därmed oavkortat till
barnhemmet Lopselis.
” Vi förvarar inte barn – vi ger dem en framtid.”
”I Litauen föds tusentals svårt funktionshindrade barn varje år. Många överges redan
som spädbarn. Andra lämnas bort efter några år när föräldrarna inte vill, orkar, eller
klarar av att ta hand om dem. I Vaggan strävar vi efter att ge så många som möjligt av
de här barnen ett liv och en framtid. I det omedelbara perspektivet genom den barnhemsverksamhet vi bedriver – på lite längre sikt genom att utveckla kunskapen om
vård och behandling av barn med svåra handikapp i hela Baltikum.
På barnhemmet Lopselis bygger vi ett av Baltikums första kompletta habiliteringscenter. Här ska personal utbildas i hur man sköter gravt handikappade barn. Men vi ska
också ge kunskap och stöd till föräldrar, så att fler behåller sina barn hemma istället
för att lämna bort dem”.
Tack än en gång!
Bolmsö 2009-10-11
Irma och Anders i Västergård

Promenader i november
Tisdagen den 3 november klockan 14 00. Perstorp.
Tisdagen den 10 november klockan 14 00. Smederyd.
Tisdagen den 17 november klockan 14 00. Skolan.
Välkomna Kajsa S.
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PERSTORPSGÅRDEN

Vi har haft ett förhållandevis bra år. Söndagsvisningarna har haft ett större
antal besökare, även på Bolmendagen. Summan för hela året är 580 personer, något mindre än förra året. Detta beror på att vi har haft färre bussresenärer.
Ett stort TACK till alla er frivilliga som arbetat på olika sätt i Perstorp och som
gjort det möjligt att hålla verksamheten igång.
Styrelsen
Jag utför buskröjning och kantklippning med en traktordriven slagklippare.
Jag kör åkerkanter och alla typer av vägar. Innehar FA-skattsedel.
Per Bengtsson, Bolmsö
Hem: 0372-911 82, Mobil: 0730284898

Missionskyrkan i Jonsboda

Söndagen 2 nov kl.10.00

Gudstjänst, Kristina Gustafsson. Sång
Jonsbodagänget
Gideoniterna med Jan Nilsson. Sång Anders
och Maria Eriksson.
Adventsgudtjänst, Kristina Gustafsson. Sång
av söndagsskolbarnen m.fl.

Söndagen 22 nov kl.10.00
Söndagen 29 nov kl.11.00

Alla Välkomna!
Söndagen
Lördagen
Söndagen
Söndagen

tors 5/11
Färle

1 nov
14 nov
15 nov
29 nov

Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Pingstkyrkan i Tannåker
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00

Irene Valfridsson–Rydh
Bibelstudium, Folke Josefson
Bibelstudium, Folke Josefsson
1: advent, Gideoniterna

Varmt välkomna

Bokbussen kommer!

onsdag 11/11

14.35-14.45
14.50-15.05
15.10-15.30
16.10-16.25
16.35-16.55
17.00-17.20
17.30-17.45

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 19/11
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

15.40-15.55
16.00-16.15
16.20-16.35
14.25-14.45
14.55-15.15
15.25-15.50
16.45-17.05

Till Bolmsö skola 2/11, 16/11 och 30/11
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Programblad Bolmsö - Tannåker november 2009

Sön

1

Mån 2
Tis

3

Ons 4
Lör
Sön

7
8

Mån 9
Tis

10

Ons 11
Tor 12
Lör

14

Sön 15
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10.00
16.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
14.00
18.00
19.00
14.00
19.00
19.30
09.15
11.00
19.00
18.00
20.00
14.00
18.00
19.30
15.00
19.00
10.00
13.00
14.00
18.00
09.15
12.00
18.00
15.00
18.00
19.00

Gudstjänst, Missionskyrkan Jonsboda, Gustafsson
Gudstjänst med minnestund, Bolmsö kyrka, Fall
Gudstjänst med minnestund, Tannåker kyrka, Fall
Irene-Valfridsson– Rydh, Pingstkyrkan
Grabbgympa, Bolmsö skola
Månadsmöte Röda Korset,Tannåkers FH
Aerobic, Bolmsö skola
Promenad, Perstorp
Luftgevärsträning, Bolmsö skola, Stefan L + Sven
Husförhör hos Kristianssons, Hov, Bolmsö
Stickcafé, Tannåkers affär
Husförhör hos Gunnarsson, Kyrkbyn,Bolmsö
Pilates, Bolmsö skola
Skytte Alvestaträffen
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson
Mässa, Tannåker kyrka, Eklund
Grabbgympa, Bolmsö skola
Bibelstudium, Redegard. Bolmsö församlingshem
Aerobic, Bolmsö skola
Promenad, Smederyd
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola, Ulf + Magnus
Pilates, Bolmsö skola
Gemensam kaffestund i Tannåkers affär
Gemenskapsafton, Kyrkorådet, Bolmsö FH
Resa med Centerhalvor, färjeläget Bolmsö
Dopgudstjänst, Tannåker kyrka, Gustafsson
Arkivens dag, Bolmsö församlingshem
Bibelstudium, Pingstkyrkan i Tannåker
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Stenström
MANUSSTOPP SOCKENBLADET
Bibelstudium, Pingstkyrkan i Tannåker
Årsmöte, Tannåker sockenråd, Åsarna
Musikgudstjänst, Tannåker kyrka, Stenström, kören
Grabbgympa, Bolmsö skola

Programblad Bolmsö - Tannåker november 2009

Mån 16
Tis 17
Ons

18

Tor

19

Lör
Sön

21
22

Mån 23
Tis

24

Ons
Tor
Fre

25
26
27

Sön

29

Mån 30

20.00
14.00
18.00
14.00
19.30
18.00
19.00
14.00
09.30
10.00
11.15
19.00
18.00
20.00
14.00
18.00
19.00
19.30
15.00
08.30
09.30
11.00
11.15
18.00
19.00
20.00

Aerobic, Bolmsö skola
Promenad, Bolmsö skola
Luftgevärsträning, Bolmsö skola, Kent + Sven
Stickcafé, Tannåkers affär
Pilates, Bolmsö skola
Symöte hos Dagny Svensson
Husförhör, Tannåker och Skällandsö rote, Tannåker
Församlingshem
Julstök, Åsarna,Tannåker
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall
Gideoniterna med Jan Nilsson, Missionskyrkan
Jonsboda
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall
Grabbgympa, Bolmsö skola
Bibelstudium, Redegard. Bolmsö församlingshem
Aerobic, Bolmsö skola
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem
Luftgevärsträning, Bolmsö skola, Stefan L + Malin
Husförhör hos Nilssons, Kärregård, Bolmsö
Pilates, Bolmsö skola
Gemensam kaffestund i Tannåkers affär
Adventsgudstjänst för Bolmsö skola ,Tannåker
kyrka, Fall
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall
Adventsgudstjänst Missionskyrkan Jonsboda
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
1:advent, Gideoniterna, Pingstkyrkan Tannåker
Grabbgympa, Bolmsö skola
Aerobic, Bolmsö Skola

BOLMSÖFÄRJAN
Renoveringen av bryggorna vid Bolmsöfärjans lägen drar ut på tiden
och färjan kommer därmed att börja gå tidigast den 21 november.
Detta datum är dock preliminärt och kan komma att ändras.
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