BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 398 NOVEMBER 2021
Mörkret har kommit med Ljus

Nu är det dags att ställa om klockorna där hemma.
Mörkret kommer bli kvar allt längre på morgonen och
kommer fortare på kvällen. Trots det så hindras inte
ljuset från att träda fram. Ställ en timer på fönsterlamporna, plocka fram stearinljusen och fyll våra hem med
värme.
Något som nu har lyft upp vår vardag är att restriktionerna har släppts, aktiviteter och evenemang börjar sakteligen anordnas, men fortsätt att vara rädda om
varandra så vi kan få samlas tillsammans till de stora
högtiderna som kommer.
November är en utav våra mörkaste tider på året men
då är kärlek, ljus och värme allt viktigare.
Ta hand om er!
Stina Bolin, Prästgården

Fik o Keramik

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

070 589 11 47

Stina Bolin, Prästgården
stina.bolin@bolmso.se

073 339 90 95

Samuel Åkesson, Skogshäll
samuel.akesson@bolmso.se

Webbredaktör
072 205 83 84

Mailsupport:
support@bolmso.se

Är du lite konstnärlig eller bara vill prova på något nytt.
Prova på keramik i min verkstad på Österås 4 på Bolmsö.
Pris per verk 175 kr och då blir det glaserat och klart och fika ingår.

Max 4 personer åt gången.
Hjördis Runesson
Tel: 0703703455, hjordis.runesson@gmail.com

Arkivens dag 13 november

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

070 344 61 05

Aktuellt
Vi har tagit till oss frågor och funderingar kring olika hälsofrämjande
projekt så som vandringsleder och paddelbana.

Efter ett års uppehåll så är det roligt att kunna öppna upp igen, så
välkoma till årets Arkivens dag som är
lördagen den 13 november.
Öppet i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken kl 14-17

Vi försöker att undersöka intresset samt om vi kan samarbeta med
andra parter i dessa frågor.

//Sockenrådet
Välkomna
Bolmsö Hembygdsförening
2

3

Ni som har hjärtstartare utplacerade på något ställe.
Glöm inte registrera den i Hjärtstartarregistret så att det syns var
den finns, både för allmänheten och SOS alarm.

Promenad
och gemenskap i Bolmsö
församlingshem

Tänk även på:
•
•

•
•

•

Kontrollera regelbundet att er hjärtstartare är i brukbart skick, titta i
bruksanvisningen eller fråga din återförsäljare.
Kontrollera bäst före datum på elektroder och batterier och beställ
nya, annars kanske de inte fungerar när det väl behövs.
Hur länge sedan är det ni övade Hjärt-lungräddning? Kunskap är
en färskvara!
Informera kunder och besökare om er hjärtstartare. Här kan ni hitta
den grafiska profilen för rekommenderad skyltning https://
www.hjartstartarregistret.se/#/faktasida/5
Märk upp er hjärtstartare med kontaktuppgifter så att den kan återföras till er efter ett användande.

Med Vänlig Hälsning
Sveriges hjärtstartarregister som ägs av Svenska rådet för Hjärtlungräddning
https://www.hjartstartarregistret.se
info@hjartstartarregistret.se

Monica Johansson
Backegård Bolmsö
073 049 54 18

tisdagar, följande datum:
2 och 16 november

Vi möts vid församlingshemmet kl 10.00.
Vi går i olika grupper efter egen förmåga.
Vi avrundar med fika i församlingshemmet.
Välkommen!
Kontakt vid frågor:
Diakoniassistent Marta Elmquist
Mobil: 076 142 14 04

Kallelse till extra årsmöte i Bolmsö Norra Älgjaktslag
Tidpunkt: 27 november 2021 kl. 08.00 (i samband med extra jakt).
Plats: Klockaregården
Ärende: Beslut angående föreslagna nya stadgar samt fastställande av
mandattider för förtroendevalda (styrelse, valberedning och revisorer).

KR Redovisning
För dej som vill ha hjälp med
bokföring, bokslut och deklarationer.
Hjälper även dej som ska starta nytt företag.
Välkommen att kontakta mej 070 277 99 03
kr.redovisning@gmail.com
Ketie Rousk
Har kontor i Ljungby

Mvh Styrelsen

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Besök gärna Bolmsö minsta butik (0,1 m2)
Årets honung går att köpa i

"Lilla Honungsbutiken"

vid vårt garage på Håringe Fållåker 1.
Det är skylt vid vårt vägskäl, samt skyltar
på dörren.
Det är alltid öppet, dygnet runt och vi
tillämpar självservice.
Vi har vår/försommar-, högsommar- samt
hösthonung
Betala gärna med Swish, men det går även bra med kontanter.
Priset är 90 kr/700 gr burk och 70 kr/500 gr burk.

Välkomna / Anderssons Bigård

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

Onsdag 17/11, 15/12

Torsdag 11/11, 9/12

Skällandsö
Jonsboda
Flahult

15.00—15.20
15.25—15.40
16.40—17.00

Torsdag 25/11
Stapeled
Skogshäll

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Färle
Granholmsvägen
Bollsta
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Tjust
Österås

Välkomna till föreläsning!

För cirka tre år sedan åkte Ida Johansson till Ghana
för att arbeta som volontär på ett sjukhus.
Hon berättar om livet på sjukhuset,
kulturella skillnader och mycket mer.
När: 21 november kl 15.00
Var: Åsarnas Bygdegård
Vi bjuder på kaffe och kaka
(Ingen föranmälan krävs)

Tannåkers sockenråd
6

13.45 - 14.00
14.05 - 14.20
14.25—14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00
16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30
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Programblad november 2021

1
2

16

må 19.30 Cirkelträning

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

4

to 14.00 Promenad i Tannåker

5

fr

7

17

on 18.00 Puls

18

19.30 Pilates
to 14.00 Promenad i Tannåker
18.00 Församlingsafton, Bolmsö

19

fr 17.30 Tabata

17.30 Tabata

20

lö 13-17 Adventsmys i Kårabo

13-17 Gravsmyckningskaffe, Bolmsö och Tannåker

21

sö 13-17 Adventsmys i Kårabo

sö 15.00 Årsmöte Tannåkers sockenråd

15.00 Föreläsning om Ghana

19.00 Mix
8

19.00 Mix
22

må 17.00 Fotboll
19.30 Cirkelträning

9
10

ti 18.00 Luftgevärsskytte
on 18.00 Puls

23

11

to 14.00 Promenad i Tannåker

12

fr

13

lö 14-17 Arkivens dag Bolmsö

17.30 Tabata

15

25

19.30 Pilates
to 14.00 Promenad i Tannåker

26

fr 17.30 Tabata

27

lö 08.00 Årsmöte Bolmsö Norra Älgjaktslag
13-15 Öppet hus i Sjöviken
18.30 Invigningsfest Sjöviken (för anmälda)

28

må 12.00 Manusstopp för julbladet, december

29

17.00 Fotboll
19.30 Cirkelträning

30

8

ti 18.00 Luftgevärsskytte
on 18.00 Puls

Skytte, Alvestaträffen
sö 19.00 Mix

må 17.00 Fotboll
19.30 Cirkelträning

24

19.30 Pilates

14

ti 10.00 Promenad Bolmsö
18.00 Luftgevärsskytte

ti 10.00 Promenad Bolmsö
18.00 Luftgevärsskytte

3

Programblad november 2021

sö 19.00 Mix
må 17.00 Fotboll
19.30 Cirkelträning
ti 18.00 Luftgevärsskytte
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Gymnastik tider HT 2021
Nu är höstterminen 2021 igång och vi hoppas på att det blir lättare att
köra på mer som vanligt eftersom fler och fler har blivit vaccinerade!
Alla är varmt välkomna både nya och gamla medlemmar i alla åldrar
alla tränar på sin egen nivå och passen varierar efter egen förmåga. Det
finns gott om plats! .
måndagar Cirkelträning m Emelie 19.30 Inomhus skolan
onsdagar

Puls med Emelie

18.00 Inomhus

onsdagar

Pilates med Monica

19.30 Inomhus

fredagar

Tabata med Lillan

17.30 Utomhus

söndagar

Mix med Monica

19.00 Ute tills vidare

VIKTIGT: Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer
innan och efter passen. Ta med en egen matta. (finns några att köpa billigt
från föreningen).
Medlemsavgift 700 kr per år eller 350 kr/termin för vuxna och 200 kr
per år el. 100 kr/termin för ungdomar t.o.m. gymnasiet betalas in på
BG 5882-1018 . Då får ni gå på hur många pass ni vill i veckan
Nya medlemmar får testa tre pass.
Uppdateringar följ Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikförening el
hemsidan. Vid frågor ring Annika 070 738 82 32
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!!

Bolmsö IF
Fotbollsträning inomhus i gymnastiksalen för barn födda
09-12
måndagar från 8 nov kl. 17.00
Välkomna Bolmsö IF

Nyhet !!
Torsdagar kl 14.00 promenader med fika
För alla daglediga. Nu är ni välkomna på promenader.
Samling vid Tannåkers kyrka för promenad
som avslutas med gemensam fika, som föreningen
bjuder på, i Tannåkers affär.
Rörelse och samvaro för att stärka hälsan.
Varmt välkomna önskar
Tannåker Bolmsö gymnastikförening.
Vid frågor: Annika 070 738 82 33

Bolmsö Hembygdsförening
Bolmsö Hembygdsförening har blivit nominerad till Årets Hembygdsförening i Kronobergs län. Vem som får utmärkelsen kommer att presenteras på Kugghjulsgalan som är i Växjö den 20 oktober.
Vi är glada och stolta att blivit nominerade!
Styrelsen Bolmsö Hembygdsförening

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF november 2021
2 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Frida + Stefan

9 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Catrine + Stina

13

Alvestaträffen

16 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Johan + Max

23 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Frida + Stefan

30 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken

Catrine + Max

Uttagning till skyttiaden
Uttagning till skyttiaden

Stort tack

till alla som på något sätt deltog i insamlingen till
Barncancerfonden genom Walk of Hope lördagen
den 18 september.

summan blev: 12 870 kr
Tannåker Bolmsö gymnastikförening
10

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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Adventsmys på
Lantcafé Verkstan
20-21 november 13-17
Lantcafé Verkstan i Kårabo
öppnar upp för försäljning av adventsfika.
Skinkmacka på surdegsbröd, saffransbröd och pepparkakor.
Foto: Lars-Uno Åkesson

Lördagen den 27 november 2021

Välkomna på Öppet Hus och invigning av de nya lokalerna
i Bolmsö Bygdegård Sjöviken, kl 13-15
Efter mer än två års arbete och en pandemi som gjort att invigningen har fått
skjutas på, är det nu dags att visa upp alla lokaler som finns i bygdegården.
Bolmsö Hembygdsförening, Bolmsö Skytteförening och Bolmenbygdens Kulturförening kommer också att vara delaktiga och visa sina verksamheter
denna dag. Klockan 13.00 blir det invigning från scenen i stora salen, efter
det går det bra att gå runt och bese lokaler och den verksamhet som bedrivs.
I stora salen kommer det att finnas fika att köpa kl 13-15.

Välkomna att anmäla er till invigningsfest på kvällen
samma dag, kl 18:30
En trerätters middag kommer att serveras utifrån råvaror från Bolmenbygden. Anmälan sker genom att betala via swish 123 281 71 53 eller bankgiro
893-5157, priset är 150:- för barn 6-15 år och 250:- för de som är äldre. Max
100 platser så betala och anmäl er så snart ni kan. Ange vid betalningen
namn på de som det gäller.
Till maten serveras vatten/läsk/lättöl, vinförslag som passar till maten
kommer att tas fram och skickas till er som så önskar.
Vi vill också tacka för alla ekonomiska bidrag som föreningen fått under byggtiden. Tack för allt arbete som gjorts av många. Tack för det engagemang
som finns för Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Välkomna den 27 november önskar

Bolmsö Bygdegårdsförening
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Till försäljning finns också
Cementalster (Kerstin Andersson),
Tavlor (Stefan Andersson)
Dörrkransar (Stina Kårhammer),
Honung, Stenugnsbakat bröd,
leksaker mm.
Håll utkik på Facebook
”Lantcafé Verkstan” för information.
Välkomna!

Bolmsö Bygdegårdsförening
Välkomna till invigningen den 27/11, se separat annons.
Anmäl er snarast till middagen, begränsat antal platser.
Uthyrningen har börjat komma igång gällande nästa år (och faktiskt
även 2023) så om ni har en dag ni gärna vill hyra bygdegården så hör
av er till Solveig Carlsson så snart ni kan (0372-91000) eller till bygdegarden@bolmso.se
För att stödja föreningen ekonomiskt använd Bankgiro 893-5157 eller
Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Tannåkers Pingstkyrka november 2021
27 18.00

Lennart Larsson, sångare och musiker från Sunne

28 16.00

Lennart Larsson

tis

Bön i kyrkan alla tisdagar

18.30

Bolmsö o Tannåkers kyrkor november 2021
5 13-17 Gravsmyckningskaffe i Bolmsö och i Tannåkers församlingshem
7 16.00 Minnesgudstjänst i Bolmsö kyrka

Alla välkomna, för mer information
kolla församlingens Facebooksida!

18.00 Minnesgudstjänst i Tannåkers kyrka, R Ortiz
14 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka

2 ti

18.30 Hemmen

Hemgrupp

7 sö

10.00

Alla Helgons Gudstjänst, eventuellt i
Hånger.
Gudstjänst, Mark Munro. Nattvard,
månadsinsamling. Sång: Mikael och Linda
Bringestam.
Hemgrupp

14 sö

18.00 Jonsboda

16 ti

18.30 Hemmen

28 sö

10.00 Jonsboda

30 ti

18.30 hemmen

21 11.00 Mässa i Tannåkers kyrka, J-Å Carlsson

Se även Veckobladet eller Smålänningen för kommande gudstjänster.
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.

Gravsmyckningskaffe
i Tannåkers församlingshem
5 nov. mellan kl. 13-17
Varmt välkomna

1:a adventsgudstjänst, vi sjunger adventssånger tillsammans.
Hemgrupp

FÖRSAMLINGSAFTON
Nu när samhället börjar öppna upp igen efter ett långt år, där alla
aktiviteter fått ställas in, vill vi börja ha en
församlingsafton där vi kan diskutera framtiden
för Bolmsö församlingsråd, Berga pastorat och
vilka aktiviteter som vi vill ha i framtiden.
Ni är välkomna till Bolmsö församlingshem
torsdagen den 18 november klockan 18.00.
Vi bjuder på lättare förtäring och kaffe
Bolmsö Församlingsråd
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GRAVSMYCKNINGSKAFFE PÅ BOLMSÖ
I samband med gravsmyckningen är ni hjärtligt
välkomna in i värmen i församlingshemmet
mellan klockan 13-17, fredagen den 5 november.
Där serverar vi kaffe och har en stilla stund där
ni kan tänka på dem som lämnat oss i sorg och
saknad.
Bolmsö Församlingsråd
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se

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

NÄSTA MANUSSTOPP
15 november kl. 12.00
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se
Mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

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

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 398. Utgivare: Bolmsö sockenråd

