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Skördemånaden över.

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 OKTOBER kl. 12.00
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
den aktuella dagen för manusstopp!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 305 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Just hemkommen från att ha lagt min röst i kyrkovalet. Detta var
enkelt lokalt men svårt beträffande stiftet och kyrkomötet.
Jag hade ingen lust att rösta på politiska partier men kände heller
inte till vilka positioner som de övriga listorna stod för. Det kunde jag
säkert ha tagit reda på, men det kändes inte så jätteangeläget förrän jag
stod i båset.
September är snart slut, skörden bärgad och omvandlad till mat i
olika former. Lite vilt och fisk kan hösten säkert ge en del. Det är
fördelen med att bo nära naturen och modernäringarna. Årsförloppet är
naturligt och hemvant. Nu är det dags och ta fatt på
vinterförberedelserna.
Att bo på Bolmsö är inte bara att bo i en idyll där allting
upprepas. Ingenting står stilla, pressen är stor speciellt på jordbrukarna,
men också på alla andra oavsett var man arbetar. Arbetslöshet drabbar
även Bolmsöbor, liksom sjukdomar och ekonomiska problem. Dock
har vi fördelen av att ingå i ett starkt lokalsamhälle. Om man själv
vänder sig utåt, deltar i gemensamma aktiviteter, inte alltid flyr ifrån
ansvaret för att ställa upp när det behövs gemensamma krafter, så finns
det alltid hjälp, stöd eller kontakter att få tillgång till. Det gör att vi kan
hantera livets motgångar.
Affären i Tannåker har en viktig funktion i vårt lokalsamhälle.
Det är glädjande att träffa fler och fler i affären. Att kunna köpa
lokalproducerade ägg och grönsaker ger en extra dimension på
köksbordet.
Sockenrådet håller årsmöte söndagen den 13 oktober i Sjöviken.
Hoppas att många kommer och deltar med idéer och förslag om vad
som behöver göras för att utveckla eller förbättra. En fråga som alltid
kommer tillbaka är försvaret av skolan. All erfarenhet visar att vi i den
frågan ständigt måste vara vaksamma.
Hjärtligt välkomna till årsmötet.

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Kassör
Gitte Östrup, Bakarebo
Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com

Kyrklig verksamhet Bolmsö och Tannåkers församling Oktober 2013

Kyrkligt program september
6 okt
6 okt
8 okt

kl 9.30
kl 11.00
kl 14.00

13 okt
13 okt
17 okt
20 okt

kl 9.30
kl 11.30
kl 15.00
kl 18.00

26 okt

kl 18.00

27 okt

kl 18.00

Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till
manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad.
Inlägg til Sockenbladet får gärna vära gjort i pdf., eller annat format
men måste också vare bifogat i word eller som vanlig e-post. Om du
vil have bilder eller annat måste det bifogas som pdf-fil

Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Daglediga, Bolmsö församlingshem, Lars-Olof
Johansson från Ljungby Blåsorkester berättar.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Symöte hos Dagny Svensson.
Hela kyrkan sjunger, Bolmsö kyrka, Pastoratets
körer med solister och musiker, Fall.
Missionsauktion, Bolmsö församlingshem,
börjar med helgmålsbön i kyrkan.
Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo
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tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
19

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus.
4-6

Bibelhelg med Göran Holmberg i Hångers Missionskyrka.Se kyrktorget.se över
Jonsboda Missionförsamling. Där står tider för
dom olika samlingarna.

13

1000

20

Gudstjänst. Linda Andersson
Nattvard
Ekumenisk Gudstjänst i Tannåker Pingstkyrka.
Peter Jansson
Obs. Platsen.

VÄLKOMNA TILL BOLMSÖ SOCKENRÅDS ÅRSMÖTE
SÖNDAGEN DEN 13 OKTOBER KL. 1500 I SJÖVIKEN
Vi hållar sedvanliga årsmöteförhandlingar med val av styrelse.
Allt är ordnat.
Kom och träffa oss i sockenrådet och vi har en trevlig eftermiddag tillsammans.
Tag möjligheten att påverka sockenrådets arbete genom att komma på
årmötet och tala om vad ni vill att vi ska arbeta med framöver.

Alla hjärtligt välkomna till samlingarna.

Bokbussen kommer!

Vi bjuder på smörgåstårta
Susanne Ingemarsson
Ordf. Bolmsö Sockenråd
onsdag 2/10 & 30/10
Tannåker/affär
Skällandsö
Flahult
torsdag 10/10
Hölminge
Stapeled
Skogshäll

15.10 - 15.25
15.45 - 16.00
16.40—17.00
14.35 - 14.50
15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

STUGA/TORP

torsdag 24/10
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp

14.40 -14.55
15.00 -15.30
15.45 - 16.00
16.35 -16.50
16.55 - 17.10

Österås

17.15 - 17.30

Stuga/torp önskas hyra på Bolmsö av en skötsam tjej.
Telefon: 0372-94050 / 0730386366
Sofie Jonsson
Med vänlig hälsning Sofie

Till Bolmsö skola tisdag den 8/10 och 22/10 kl. 10.15-11.20
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Vi erbjuder nyskördade grönsaker direkt till dig!
Sortiment under oktober
Matpumpa, Prydnadspumpa, Majs,vitlök, zucchini(gul, grön, vit),
tomat, gurka, chili, aubergine och m.m..
Vi säljer grönsaker hos oss i stapeled och Anettes Antik i
Hov. Vi tar emot era beställnig via telefon också.

Tanka bensin & diesel

Välkommna!

Varmt välkomna!
Lotte & Gert med personal
0372-93040

Mer information och beställning
Makiko Jonsson
Tel. 0372 80159, 070 8574315

Recept med pumpa:
Amerikansk pumpapaj

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF

Paj med pumpa serveras enligt amerikansk tradition på halloween.
Enkel och god paj som till smaken påminner om pepparkaka.

Tis

1

1800 Luftgevär träning

Sön

6

1000 F-mästerskap Mauser Bolmsö skjutbana

Tis

8

1800 Luftgevär träning

Lör

12

Tis

15

Lör

19

Tis

22

1800 Luftgevär träning

Bolmsö skola
Sven + Johan

Tis

29

1800 Luftgevär träning

Bolmsö skola
Olle + Catrine

Bolmsö skola
Kent + Catrine

Ingredienser: 10-12 bitar(pajform, ca 24 cm)
Pajdeg:
3 dl vetemjöl
2 msk strösocker
125 g Arla® Svenskt Smör
1 st äggula
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Fyllning:
4 dl grovhackad pumpor
2 st ägg
2 dl strösocker
1 tsk kanel
1 tsk malen ingefära
½ tsk nejlika
1 krm salt
2 msk vetemjöl
2 dl vispgrädde

Korthåll fält
1800 Luftgevär träning

Bolmsö skjutbana
Bolmsö skola
Olle + Larsson

ROTTNE INDUSTRI CUP Söraby / Rottne
Anmälan senast 11 okt
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KORTHÅLLSFÄLTSKJUTNING
Lördagen den 12:e oktober blir det
fältskjutning på
Bolmsö skjutbana.
Ni som är intresserade meddela Stefan (931 35), så gör
han skjutlagsindelning. Anmäl senast onsdag 9:e oktober.
Från 10 oktober kan ni se era skjuttider på vår hemsida:
(www.bolmso.se/skytte).
Prisutdelning sker efter sista skjutlag, då vi också bjuder på
korv med bröd.
Välkomna
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

Gör så här:
Hacka ihop mjöl, socker och smör till en grynig massa. Tillsätt
äggulan och arbeta ihop till en deg. Tryck ut i en ugnssäker form, ca
24 cm i diameter. Låt vila i kyl ca 30 min.
Sätt ugnen på 200°. Koka pumpan i vatten 5-8 min. Häll av vattnet i
en sil, pumpan ska vara väl avrunnen. Mixa pumpan till puré och låt
den svalna något. Tillsätt äggen ett i taget. Blanda ner resten av
ingredienserna till fyllningen och häll i pajformen.
Grädda i nedre delen av ugnen 40-50 min. Låt kallna. Sikta över lite
florsocker och servera med vispad grädde.

Syltad pumpa
Ingredienser
1 kg pumpakött (skal- och kärnfritt)
2 msk finhackad ingefära
2 1/2 dl ättiksprit (12%)
2 1/2 dl vatten
5 dl strösocker
1 tsk salt
2 chilifrukter (mild)
1 1/2 lime
Gör så här:
Skär pumpaköttet i bitar. Skala och finhacka ingefäran.
Häll ättiksprit, vatten, socker, salt och ingefära i en kastrull. Värm
tills sockret löst sig.
Skölj limefrukterna. Skär av det yttersta skalet. Skär bort det vita
som kan ge en bitter smak.

Tannåkers Pingstkyrka
Söndag 6 okt kl 18 Stig -Göran Lindhe
Söndag 20 okt kl 18 Peter Jansson
(gemensamt med Jonsboda miss.församl)

Välkomna!
16

Skiva frukterna.
Lägg ner pumpan, chilifrukten, limeskivorna och skalet i
kastrullen. Låt stå svalt i ett dygn.
Värm pumpablandningen och låt sjuda i 10 minuter. Fördela i rena
glasburkar.
5

Välkommen till förberedande
sockenrådsmöte för Tannåker
7. oktober kl. 19.00 i Tannåkers
bygdegård Åsarna.
Du som har saknat sockenråd och
sockenblad kom och visa ditt
intresse. Alla möten är öppna
Årsmöte genomförs 10 november kl.
15.00 på samma plats.
Vi bjuder på smörgåstårta vid båda
tillfällena.

Välkomna!

Arkivens Dag
Lördagen den 9 november 2013
Öppet kl 14-17 i Bolmsö Församlingshem.
Vi kommer att visa handlingar ur vårt arkiv såsom fotografier,
tidningsurklipp, olika gamla protokoll mm.
Fråga oss gärna om det är något särskilt ni vill se så tar vi fram det.
Årets specialare är att det ges en andra chans att se alla
skolfotografier från vårens skolutställning.
Vi har fotografier från Björkhultets skola, Bolmsö kyrkskola,
Bolmsöskolan, Husaby skola samt Tannåkers skola
.
Vi har enklare kaffeservering under hela öppettiden

HÖSTSTÄDNING
Dags för höststädning i Bolmsö Hembygdpark
Lördagen den 26 oktober 2013 är det dags att höststäda Bolmsö
Hembygdpark. Vi räfsar och plockar ris och ser till att det blir snyggt
i parken.
Vi börjar kl 9.00 och när vi är klara bjuder hembygdsföreningen på
fika.
Är vi många går det snabbare och det ör också roligare om vi är
många.
Ta med dig räfsa om du har.
ALLA är välkomna att hjälpa till, speciellt du som inte haft möjlighet
att vara med tidigare år.
Bolmsö Hembygdsförening

Filosofifrukost i Tannåkers café
Lördagen den 26:e oktober kl. 9:00 i Tannåkers café.
Kom och ät en god frukost från affären och
sedan funderar vi över dagens tema......
Frank, kiropraktor från Värnamo talar över ämnet,
"100 % säkerhet men ingen erfarenhet"

Alla välkomna

ALLA hälsas varmt välkomna
Bolmsö Hembygdsförening
6
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FÖRENINGSMÄSTERSKAP
MAUSER
Söndag den 6 oktober kl. 10.00 på
Bolmsö skjutbana
Välkomna
Bolmsö Skytteförening.
Nockpannor o Röjsåg köpes
10 – 15 st. nockpannor äldre model, rundade I kanten köpes.
Röjsåg – begagnat och fungerande köpes

ARBETSMÖTE
LÖRDAG 5 oktober KL. 9.00

Upptagning av bommar

Kyrkovalet på Bolmsö 2013
I kyrkovalet får man rösta från det att man fyllt 16 år och är medlem i
Svenska kyrkan. På Bolmsö var det 259 röstberättigade och av dessa
var det 113 som röstade i kyrkofullmäktige, vilket innebär att det var
43,6% röstdeltagande, en mycket hög siffra i kyrkovalet.
2009 var det 35,5% så även om det redan då var många som röstade
så höjdes procentantalet ganska mycket. Väldigt roligt att både de
äldsta och yngsta i röstlängden kom och röstade.
Hur fördelningen bli av mandat mm är inte klart när Sockenbladets
manus skrivs. Vill du läsa mer om resultatet kan man göra det på
Svenska Kyrkans webbplats http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/
Valresultat2013
Men såsom det ser ut när detta skrivs så verkar Bolmsö få 6 mandat i
Berga Kyrkofullmäktige och det är verkligen bra.
Tack för att ni röstade
14

Ring Walter I Bakarebo
Tel. 0372-94049 el. 0722-152150

Nu är det åter dags att göra en utflykt.
Denna gång går resan till Åminne Julmarknad Lördagen den 19 oktober.
Vi åker ca kl 9.30 och kommer hem ca 15.30
Inträdet tas ur vår kassa, Ni betala resan.
Anmälan till Ann-Christin Bolin 0372-910 90
senast torsdagen den 17 oktober
Alla är hjärtligt välkomna
Centerhalvorna
Nu har jag åter igen försäljning av prydnadspumpor! Finns i olika storlekar
och färger, priset är 10 kr/st.

Fanny Johansson, Backegård 3
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Andreas Dahl på

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets under hösten 2013
bjuder in medlemmar i Bolmenbygdens kulturförening till

Amatörteaterdag lördag 23/11
En spännande heldag på Ringsberg i Växjö med workshops som
skådespelare och pedagoger håller i och seminarier kopplade till
föreställningen Don Quijote – Riddaren av den sorgliga skepnaden.
Dagen avslutas med att vi tillsammans ser föreställningen som börjar
kl 16.
07:45 samåker vi från affären i Tannåker och räknar med att vara
hemma ca 19:30.
Kulturföreningen står för resan och mellanskillnaden så att hela
kalaset med workshops, seminarier, föreställning, mat och fika bara
kostar 100:-. Betalning när på plats innan vi åker.
Anmälan till Marion på hessels.koomen@gmail.com senast
29 oktober så gör vi en gruppanmälan. Glöm inte meddela om allergi
eller annat vad gäller maten.
Tjuvkika på http://www.regionteatern.se

Månadsmöte
Som vanligt har vi månadsmöte första måndagen i varje månad kl 1820, Du tar med dig kopp och dopp och vi brygger kaffe.
7 oktober i Bolmsö församlingshem
4 november i Tannåkers församlingshem
2 december i Bolmsö församlingshem

Bössinsamling
Den 7 oktober räknar vi innehållet i bössorna.
Om du inte fått besök av en insamlare, så beror det
på att du inte var hemma när du fick besök.
Skulle du vilja ge en slant ändå så finns det en bössa
i affären i Tannåker tom den 7 oktober.

Auktion
Boka in redan nu in den 23 november kl 16
Auktion i Sjöviken
Underhällning av Hux Flux

Varmt välkomna!
Styrelsen

8

13

Teater i Bolmsö Bygdegård
Välkomna lördagen den 9 november kl 19.00, då kommer vi att få
uppleva föreställningen:

Kejsarn av Epplerum
En mans liv på jorden, ett tryggt och bra liv. Livet på landet, djur,
natur hagmarker och ladugård, en stor familj, barnbarn, släkt, en
framtid. En bondes liv. Men marken som alltid varit så stadig att gå
på börjar ohjälpligt att svikta…. Kejsarn av Epplerum är en poetisk,
ljus, och kärleksfull föreställning berättad med humor och värme.
Jäders teater. www.jadersteater.se
“Föreställningen är stundtals mycket dramatisk och ger utrymme för
massor av skratt. Den går i ett lugnt tempo, men är trots det hela tiden
händelserik. Vid slutapplåden var nästan inget öga torrt, man var
berörd men på ett positivt sätt. Personligen är detta en av de bästa
föreställningar jag sett. Det inkluderar även mina besök på några av
de stora teaterscenerna i Stockholm och London.”
Recension i bygdegårdarnas tidning
Efter föreställningen visas kortfilmen “och stilla flyter ån..” av
Staffan Jofjell. Filmen bygger på bilder och film från Epplerum samt
nyinspelat material.
Teaterföreställning 1 tim 10 minuter.
Paus - Då blir det fika försäljning
Sedan Kortfilm 10 minuter.
Detta är ett samarbete med Ljungby Kommun Kultur o Fritid.
I nästa Sockenblad kommer mer information om biljettpris och
förköp.
Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
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Bugg på torsdagar
Ni som har buggat tidigare kan
bara dyka upp även om det har
gått några gånger. Hanna
Bolmdahl och Henrik
Andersson leder från 19 till
20:30 och därefter är det fri
dans till 21.
Icke medlemmar: 50:- och medlemmar 40:- per gång

Sugen på att spela teater?
Karl-Johan Seth ska bearbeta en pjäs så den passar oss och därför vill
han träffa alla som vill vara med i vårens teater. Som en förövning till
dramakursen träffas vi söndagen den 6 oktober kl 15 hos Irene i Hov,
för att han ska lära känna oss lite. Ring Irene om du vill vara med 0706791113
Varje teateruppsättning börjar med dramakurs där alla skådespelare ska
vara med för att lära känna varandra. Vi börjar 7 november. Man kan
vara med på dramakursen bara för att det är kul och sedan inte vara
med på teatern.

Vi söker koordinatörer för Bolmendagen
Det är på förslag att kulturföreningen ska koordinera arrangemanget
tillsammans med affären och söker nu lämpliga personer som kan styra
upp Bolmendagen i Tannåker. Är du intresserad så prata med någon av
oss eller kom på nästa möte.

Alla medlemmar är välkomna på höstens möten
10 okt, 14 nov och 12 dec kl 18 i Sjöviken.!
/Anette Jonsson, Anton Johansson, Hanna Bolmdahl,
Irene Olofsson, Marion Koomen, Rosalina Gauffin &
Solveig Carlsson

9

Programblad Bolmsö oktober 2013
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Luftgevär träning
Pilates
Buggkurs - Sjöviken
Jonsboda Missionshus - Bibelhelg
Arbvetsmöte - Norra Hamnförening
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
F-mästeskap fält
Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Dramakurs hos Irene i Hov
Tannåkers Pingstkyrka
Grabbgympa
Röte Kors möte - Bolmsö Församlingshem
Zumba / aerobics och styrka
Daglediga, Bolmsö församlingshem, LarsOlof Johansson från Ljungby Blåsorkester
berättar.
Luftgevär träning
Pilates
Möte Kulturföreningen - Sjöviken
Buggkurs - Sjöviken
Dramakurs hos Irene i Hov
Fältskjutning - Bolmsö Skjutbana
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Gudstjänst - Jonsboda Missionshus
Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Årsmöte - Sockenrådet, Sjöviken
Grabbgympa
Zumba / aerobics och styrka

Programblad Bolmsö oktober 2013
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Luftgevär träning
Pilates
Symöte hos Dagny Svensson.
Buggkurs - Sjöviken
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Centerhalvorna - Åminne julmarknad
Rotne Industricup
Hela kyrkan sjunger, Bolmsö kyrka, Pastoratets körer med solister och musiker, Fall.
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Luftgevär träning
Pilates
Buggkurs - Sjöviken
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Höststädning - Bolmsö hembygdspark
Filosofi frukost - Tannåkers Café
Missionsauktion, Bolmsö församlingshem,
börjar med helgmålsbön i kyrkan.
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Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
Grabbgympa
Zumba / aerobics och styrka
Luftgevär träning
Pilates
Buggkurs - Sjöviken
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