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Tannåkers sockenråds hemsida

Hej alla Sockenbladsläsare!
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 november kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan i Bollsta och mai lboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Då var hösten här med alla underbara färger, bonus har det fina vädret varit med långa sköna promenader med tid till lite eftertanke.
Älgjakten verkar gått bra, åtminstone för jägarna, men häromdagen
såg jag 3 älgar som passade på att pusta ut med lite bad vid bron,
härlig syn. De kan ju behöva lite rast de också ?.
Sockenrådet har haft sitt årsmöte och föreningen går bra och jobbar
vidare för bygden med projekt som boende med mera.
Sedan får vi tro att affär och bensin/diesel får vara kvar, men det
hänger på oss som bor i trakten att handla lite mer så att dem som
driver affären kan få den lönsam att driva vidare.
Lite synd var att tillströmningen till årsmötet uteblev, men det rätta
vi till nästa år ??.
Vi får hoppas att vintern blir bra så att alla kan utöva vinterns
aktiviteter.
Barnen älskar att åka skridskor så det är bara att hänga på och spela
hockey så gott det går.
Allt för barnens intresse så det är bara att acceptera de vigda passen
varje lördagsmorgon i den kalla Trojahallen.
Nu hoppas jag att alla får en fantastisk höst och en underbar vinter
med som jag skrev i början långa sköna promenader med tid till
eftertanke.
Fredrik Björnqvist Kyrkbyn
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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
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling November 2010

tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Gudstjänster

Riktnumret till samtliga är 0372

6 nov
7 nov
13 nov
14 nov
21nov
28 nov

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Nu har vi haft sockenstämma igen.
Det var inga nyval denna gång, så det är samma gäng som ska arbeta
tillsammans ett år till.
Kommunträffen inträffar den 20 oktober, så den har redan varit när
sockenbladet kommer ut.
Vi får återkomma och berätta om den till nästa blad.
Vi fortsätter att arbeta med projektet " grönt boende".
Det blir också arbete med fiberoptiken,så vi kan fortsätta att hafast telefon och bredband på ön.
Vi har fått in ett förslag om en insändarsida i bladet,så är det något ni
vill säga? skicka in de till manus@bolmso.se eller lägg dem i sockenrådets låda i Bollsta. Har ni några kåserier till första sidan så är de också välkomna

kl 11.15
kl 16.00
kl 12.00
kl 11.15
kl 09.15
kl 09.15

Gudstjänst,Fyhrlundl, Bolmsö kyrka
Minnesstund,Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Dopgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Mässa , Eklund,Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Kyrkkaffe

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-69 49 33
beställes dagen innan

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hor nstrand
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tel. 911 01
E-post: manus@bol mso.se
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Kyrklig verksamhet Bolmsö församling November 2010
Barn och ungdom
Alla måndagar kl 10.00 Barn och föräldragrupp, Tannåkersförsamlingshem
Övrigt
2 nov kl 19.00 Husförhör i Hov och Möcklagårds- rotar,
hos Ingegerd och Bertil Gustavsson
5 nov kl 13-17 Gravsmyckningskaffe(se annons)
8 nov kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs.hem
16 nov kl 14.00 Dagledigträff, Tannåkers förs.hem
”Smålänningar i psalmboken”
Dan Krantz, Hamneda
18 nov kl 18.00 Symöte hos Anna-Lisa Fransson, Smederyd
19 nov kl 19.00 Husförhör i Bollsta rote, hos Ulla-Britt
Åkesson
22 nov kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs.hem
23 nov kl 19.00 Husförhör i Hysaby och Tjust rotar. hos
Susanne och Roger Svensson

Julmarknad i Tannåker.
Lördag den 4 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 28 november
till Anne – Marie Kårhammer tel. 0370-450 16 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.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Söndag 21/11 kl . 10.00 Gudstjänst, Mark Munro
Sång: Wence och Ove Stålenbring samt
Lars-Uno Åkesson
Månadsinsamling
Välkomna!
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Vill du bli klubbens hjäte?
Just nu söker Bolmsö IF hjältar
till föreningen!
Teckna en prenumeration på
Triss. Det är en hjälteinsats som
vi i klubben kan leva länge på.
Du kan prenumerera på 4 Triss
för 100kr i månaden, 6 Triss för 150 kronor i månaden eller 8 lotter för
200 kronor i månaden.
Bolmsö IF får 20 kronor vid köp av 4 Triss per månad, 30 kronor om
du köper 6 lotter per månad och 40 kronor om du väljer 8 Trisslotter i
månaden
Eftersom detta ger oss pengar varje månad från dig, har din insats stor
betydelse.
Dessutom tar du chansen att bli miljonär varje gång Trisslotterna kommer hem till din brevlåda.
Stöd Bolmsö IF. Teckna din prenumeration på
www.stödminförening.se redan idag!
Vi behöver dig! Bli klubbens nästa hjälte nu.
Bolmsö IF
Magnus Elisson, ordförande

PROGRAM BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING NOVEMBER
Tisdag 2/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Stefan + Johan L
Tisdag
Lördag
Tisdag
Tisdag
Tisdag

9/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Kent + Jan-Erik
13/11 ALVESTATRÄFFEN
Alvesta (Anmälan senast 5 nov)
16/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Olle + Sven
23/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Kent + Sven
30/11 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola Stefan + Johan L

DECEMBER
Lördag 4/12 SUNNERBOTRÄFFEN
Åbyhallen Lagan
Tisdag 7/12 Avslutning (Ej skytte) kl. 18.00 Bolmsö skola
se även www.bolmso.se/skytte
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Nytt teaterprojekt till sommaren
Vi laddar för utomhusteater i juni 2011. Planeringen har börjat och
snart kommer dramakursen igång som innebär att truppen av skådespelare svetsas samman. Alla nya och gamla teaterapor som vill vara med,
håll ögonen öppna för kommande annons. Har ni frågor är det bara att
höra av sig till någon i styrelsen.

Teaterresan 29 o ktober

Välkommen till fest
i Sjöviken
Lördagen den 13 november kl 19.00
firar vi tillsammans at t Bolmsö Bygdegård utsetts till Årets
Bygdegård 2010

Det blir ALLSÅNGSKVÄLL med Flux
Fiskbuffé från Tiraholms Fisk
Dryck av olika slag
Pris 150:- för mat och Allsång
Dryck köper ni vad ni själva önskar i baren
Anmälan helst NU men senast söndag 7/11 till styrelsen
i Bolmsö Bygdegårdsförening
(Om ni anger vid anmälan så kan vi ordna något annat för er som är allergiska mot fisk)
Solveig Carlsson, 0372-910 00, 070-288 4414
Bernt Andersson, 0372-911 35, 070-56 911 35
Britt-Marie Andersson, 0372-911 35, 070-68 911 35
Anders Johnsson, 0372-910 18, 070-64 910 18
Jonny Palm, 0372-910 23, 070-66 77 915
Tommy Björkman, 0372-171 65, 070-54 97 400
Anders Olsson, 0372-911 13, 070-977 5031
Gunvor Andersson, 0372-911 53, 070-267 65 29
e-post: bygdegarden@bolm so.se
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Fred. 29/10 tar vi en buss till Bredaryd och revyn i Norra skolan. Avresa från Kyrkbyn 17:30 och påstigning utmed vägen. Om det finns biljetter kvar bokas de hos Eva-Marianne & Jan 0372-931 32
Medlemspris för teater inkl kaffe & resa är 200:- och 100:- för ungdomar under 20 år. Icke-medlem betalar 50:- extra.

Musik i Sj öviken
Det behövs en introduktion för
att komma igång och få öva i
replokalen och vi kör kurser efter
behov. Hör av er!
Bolmenbygdens
Vi har ett nytt samarbete med
kulturförening
musikskolan och en liten lokal
orkester repeterar på onsdagar.
Vi ser fram emot en konsert,
kanske redan i december.
Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu
Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se
Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne, Lotta, Anton, Solveig
http://bolmso.se/kulturforeningen.php
Vi säljer en enkelsäng ( Vit , järnstomme ) ( Dagbädd ). 200 kr
En Dubbelsäng med 2 sängbord i massiv fura ( Dalablå ) 300 kr
Ett grått matsalsbord med 2 iläggsskivor och 4 stolar med klädd sits i
Gustaviansk stil. 600 kr
Taklampa i planglas. 100kr
0372 910 90
Ann-Christin Bolin
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TYCK TILL!

Tannåkers café !

TILL ALLA HUNDÄGARE!
Sugen på att" fika" prata och handarbeta för den som vill
Onsdagar kl 14.00-16.00 den: 3/11, 17/11, 1/12, 8/12.
Vi träffas alla gångerna i affären.
Välkomna Maritha Thorstensson.

Vi är många som är rädda för hundar! Om en hund hoppar upp, tex mot ett barn, kan
barnet ramla baklänges. Om oturen är framme kan fallet ge hjärnskakning och också
hundrädsla för all framtid!
Det är inte heller trevligt med lösspringande hundar i trädgården. De lämnar oftast
spår efter sig i form av högar med hundbajs! Det är inte roligt att behöva ta hand om
och riktigt äckligt blir det om man råkar trampa i det. Små barn äter ju det mesta...,
bara tanken får en att må illa! Min uppmaning är, respektera koppeltvånget och ha
din hund i koppel, för allas skull och trevnad!
Vänligen Irma M Jannesson i Västergård.

Bokbussen kommer!

LEVANDE LANDSBYGD
torsdag 25/11
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tannåker affär

onsdag 3/11
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

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Flahult

15.15-15.30
15.35-15.50
16.35-16.50

torsdag 11/11
Hölminge
Tjust
Stapeled
Skogshäll

15.05-15.20
15.35-15.50
16.25-16.40
16.45-17.00

Till Bolmsö skola den 8/11 och 22/11

Julmys i Tannåkers bygdegård !

Den 20 nov. kl:16.00
Välkommen till en mysig eftermiddag och kväll
med sagor och sägner, glögg och fika.
Kostnad: 50 kr/vuxen.
För barn i föräldrars sällskap: GRATIS !
Anmäl att ni kommer senast den 13 nov.
till Birgit tel. 0370-45126 el. 0738- 11 89 51
Vi avslutar kvällen med ett knytkalas för alla som vill.
(Mer info om knytkalaset vid anmälan)
Hjärtligt välkomna !
Åsarnas bgf i Tannåker
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En tanke gällande Tannåkers Diversehandels ovissa framtid.
Vi som har förmånen av att bo i en levande landsbygd tar ofta för lätt på självklarheten av
fungerande tjänste och serviceinrättningar som lanthandel med sitt utbud, ombudstjänster,
bensin och diseltappar, skola för våra barn, föreningar, kyrka, hembygdsgård med välskötta
lokaler för möte och fest, dessa våra mötesplatser för social och kulturell utveckling.
Detta är verksamheter som drivs av entrepenörer, eldsjälar, privat, offentliganställda och frivilliga insatser. I samklang med bygdens invånare är detta ryggraden i en levande landsbygd,
vilken ger ökade möjligheter för övrig verksamhets överlevnad med jordbruksföretag, entreprenad, tillverkning, försäljning, service som exempel.
Landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, konsulter och projektledare anställda av landsting och
kommuner, varför finns det? Självklart för att uppnå det som vi till stora delar redan har förmånen att ha, och för att få det att leva vidare och utvecklas. Det satsas i dag stora skattepengar på
dessa frågor, så att inte hela vår landsbygd står som förlorare.
Varför signalerar fastighetsmäklare, stuguthyrare, campingvärdar med avstånd till badstrand,
butik, restaurang, båtuthyrning m.m. Givetvis för att detta har ett ökat värde för det som saluförs.
Vad behövs för att behålla de sociala, kulturella och även materiella värdena i vår bygd med
enkla åtgärder.
De som kan ge störst stöd är vi själva. Vi kan vara vinnarna, vi som bor här hel eller deltid kan
se till att en större del av vår konsumtion hamnar där vi vill bo, där vi vill ha en butik, en skola,
ett aktivt föreningsliv , där vi vet att vi har nära till service och tjänster även när vi är hemma
på grund av sjukdom eller när åldern gör våra kroppar trötta och vi lätt kan få hjälp med varor
och annan service från vår närhet. Sommaren med bad och sol för oss själva och våra barn,
tillresta turister, vad skönt att inte behöva anstränga sig själv och miljön med att köra 4-5 mil
för att handla, gå på apotek, bank , tanka och serva båten osv. Allt detta som gör livet enklare
och behagligare, framtiden tryggare för vi som finns här nu och för kommande generationer.
Vill vi vara vinnare eller förlorare!
Thomas Drejing
Tittut

Vill du också ”tycka till”??
Maila till manus@bolmso.se
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Bolmsö-Tannåkers Röda korskrets.

Tannåkers hembygdförening
Bjuder in till
Fotovisning
Vår förening har fått tillgång till Uno Johanssons bilder
från Tannåker.
Vi visar dem torsdagen den 11 november kl.19.00 i
Tannåkers församlingshem.
Föreningen bjuder på fika.

Varmt välkomna!
Välkommen!
Vi trogna kunder och vänner vill önska Ulf Svensson, Bolmsö Marin
välkommen till Bolmsö. Vi vet att du kommer att känna dig som hemma och trivas här på Ön.
Vännerna

Månadsmöte i november
Vi träffas i församlingshemmet i Tannåker
måndagen den 1 november klockan 19 002100.
Kopp och dopp som vanligt.
Välkomna.
Styrelsen / K.S.

Vad vore livet utan traditioner?
DAGS FÖR RÖDAKORSETS HÖSTAUKTION.
Lördagen den 20 november klockan 18 00 iSjöviken.
"Ständige" och erfarne auktionsroparen Bruno Edgarsson leder auktionen .
Kaffe med dopp och lottförsäljning.
" Alltså allting är precis som vanligt."
Gåvor emottages med tacksamhet.
ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA.

Pingstkyrkan Tannåker
Promenader November
Tisdagen den 2 november Sjöviken kl.14 00.
Tisdagen den 9 november Skolan kl 1400.
Tisdagen den 23 november Lunnagård. kl. 14 00.
Tisdagen den 30 november Tannåkers församlingshem kl. 14 00.
Kaffe i affären för dom som så önskar
Välkomna Kajsa S.
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Söndag 7 nov kl 18. Irene Walfridsson-Rydh. Irene är i området hela vecka
45 och säljer jullitteratur och julkort.
Söndag 21 nov kl 10. Se Jonsboda missionshus
Välkomna!
Adventscafé i Tannåkers bygdegård söndag 5 december kl. 16.00
Vi sjunger tillsammans advenst- och julsånger. Medverkan av sångare och
musiker från de båda församlingarna.
Servering.
Varmt välkomna!
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Efterlysning
Två erfarna, notkunniga, seniora musikanter letar efter en basist.
Vi spelar trummor och dragspel, och förutom en basist ser vi gärna
ytterligare något instrument.
Vi tycker det skulle vara trevligt att träffas och spela musik tillsammans; evergreens, jazz, tango och folkmusik.
Vi är naturligtvis öppna för alla förslag och tillfällen att musicera.
Om intresse finns - Ring Mats på 0709-652429.

Arkivensdag lördag 13 November
Kl 14-17 är ni välkomna till Bolmsö Församlingshem.
Vi visar film om när Evert Gustafsson gör enebyttor och visar olika alster han tillverkat som föreningen fått i gåva.
Klimat är årets tema – vi har lånat in böcker från två olika meteorologstationer i
Bolmsöområdet.
Fika till självkostnadspris.
Välkomna / Bolmsö Hembygdsförening

GRAVSMYCKNINGSKAFFE
Fredagen den 5 november kl 13-17
håller vi Bolmsö församlingshem öppet för gemenskap.
Vi bjuder på kaffe och en fralla
i samband med att du smyckar graven.
Kom in i värmen för en kortare eller längre
stund!

Vi behöver slanor och störar
Hankagärdsgården utmed Bolmsö hembygdspark behöver lagas och bytas. Arbetet
planeras att göras våren 2011 men vi önskar få hjälp med att få störar och slanor nu
i vinter.
Slanorna skall vara av gran (helst undertrykt) och 3 meter långa
Störana helst i ene och 2,5 meter långa.
Hör av dig till någon i styrelsen om du har material du kan skänka oss

Välkommen önskar
Bolmsö kyrkoråd

Höststädning i Bolmsö Hembygdspark
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.
"Herre Gud, vad tiden går"! lördagen den 30.e oktober kl. 10:30-12:30
"Vad är vishet"! lördagen den 27.e november kl. 10.30-12:30

Lördagen den 30 oktober kl 09 är det dags att städa utomhus i Bolmsö Hembygdspark. Det är roligt när vi är många som jobbar ihop så vi välkomna gärna lite
nya deltagare också. Ta med räfsa och glatt humör.
Efter jobbet bjuder föreningen på kaffe och fika bröd.
Bolmsö Hembygdsförening

Bolmsö Hembygdsförening

Pris 30 kr för fika.
Moderator Ingrid Munro.
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Programblad Bolmsö - Tannåker november

Programblad Bolmsö - Tannåker november

19.30 Aerobic, Skolan
14.00 Promenad, Sjöviken
18.00 Luftgevär, Skolan
19,00 Husför hör i Hov och Möckl aregårds rotar
Ons 3 19.00 Pilates, Skolan
Fre 5 13.00 Gravsmyckningskaffe, Bol msö församlingshem
Lör 6 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
11.15 Gudstjänst, Bol msö kyrka, Fyhrlund
Sön 7 16.00 Minnesstund, Bol msö kyrka, Fyhrlund
18.00 Gudsstj änst med minnesstund, F yhrlund
19.00 Grabb, Skolan
Mån 8 19.30 Aerobic, Skolan
18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Tis 9 14.00 Promenad, Skol an
18.00 Luftgevärträning, Skolan
Ons 10 19.30 Pilates, Skolan.
Fre 12 19.00 Husförhör hos Kerstin och Erik Fredriksson
Lör 13 12.00 Dopgudstjänst, Bol msö kyrka, Fyhrlund
14.00 Arkivens lördag, Bolmsö församlingshem

Sön 14 11.15
18.00
19.00
Mån 15 19.30
Tis 16 14.00

HÖSTLÖV

Ons 24
Sön 28

Min plats är bortglömd samma dag jag faller,
Jag skall aldrig hitta dit igen.
Nu tecknar grenarna sitt svarta galler
Där livet grönskade för länge sedan

Mån 29
Tis 30

Mån 1
Tis 2

Ons 17
Tor 18

Fre 19
Sön 21

Mån 22
Tis 23

Gudstjänst, Bol msö kyrka, Fyhrlund
Musikgudstjänst,Tannåkers kyrka. Fyhrlund.
Grabb, Skolan.
Aerobic, Skolan.
Dagledigträff, Tannåker församlingshem,
“Smålänningar i vår psalmbok”, Dab Krantz
18.00 Luftgevärträning, Skolan
19.30 Pilates, Skolan.
18.00 Symöte hos Anna -Lisa Fransson, Smeder yd
19.00 Husförhör, Tannåker och Skällandsö, i Tannåker
församlingshem.
19.00 Husförhör i Bollsta rote, hos Ulla-Britt Åkesson
09.15 Mässa, Bol msö kyrka, Fyhrlund
10.00 Gudstjänst, Jonsboda mi ssionshus, Mar k Munro
19.00 Grabb, Skolan.
18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
19.30 Aerobic, Skolan
14.00 Promenad, Lunnagård
18.00 Luftgevärträning, Skolan
19.00 Husförhör i Hysaby och T just rotar, hos Susanne
och Roger Svensson
19.30 Pilates, Skolan.
11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
19.00 Grabb, Skolan
19.30 Aerobic, Skolan
14,00 Promenad, Tannåkers församlingshem
18.00 Luftgevär, Skolan

Till fuktig jord skall jorden åter viga
Min ljusa dröm när sommaren är slut
Ett kretslopp hän mot det evinnerliga
Är varje år när nya blad slår ut.
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