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En hyllning till LZT405
Jag såg dig första gången på Holmgrens Bil i Värnamo. Det blev kärlek
vid första ögonkastet och du fick flytta hem till mig. Det var någon av de
första dagarna på det nya seklet, så i nära 18 år har vi hängt ihop nu, du
och jag. Du har troget stretat på utan knot under alla dessa år, i hetta och
kyla, i barmark och snömodd, i dagsljus och mörker, på motorvägar och
skogsvägar. Du har tagit dig fram under alla förhållanden. Du har varit helt
fantastisk!
Aldrig att du har klagat hur tungt ditt lass än har varit. Du har dragit häst,
du har dragit får, du har dragit flyttlass, du har dragit byggmaterial och
trädgårdsavfall, ja, det du inte har dragit är nog lättare att räkna upp. Inne i
din rymliga kupé har det fraktats stängselstolpar och tråd, hästgrejer, vattendunkar, hö- och halmbalar, höns och kycklingar av allehanda slag, cyklar, skidor, matkassar, mjölkkannor, semesterpackning, barn och gubbe.
Plus en hel del annat förmodligen, som jag har glömt bort.
Du har alltid levererat mig tryggt dit jag styrt kosan och när vi varit ute i
sista minuten, vilket i ärlighetens namn varit rätt ofta, så har du snällt ökat
farten när jag bett dig. Din lojalitet har verkligen varit helt oförtjänt med
tanke på den knappa omsorg som jag ägnat dig.
En gång för några år sedan strejkade du när vi stod startklara för fjällresan,
men med ny startmotor fick du livsgnistan åter. Och en vinter för ett par år
sedan tappade du greppet i Schedingsnäs-backarna och vi for rakt ut i terrängen. Då trodde jag både din och min sista stund var kommen. Men inte
en skråma fick jag, du tog hela smällen. Och det gick faktiskt att lappa
ihop dig även efter det äventyret. Men nu går det inte längre, nu börjar du
tackla av. Du har fått svårt att hålla tätt och rosten tär på dina vitala delar.
En lampa går ständigt sönder och bromsarna bak fungerar tveksamt. Vi har
vetat det ett bra tag nu, både du och jag, att det obevekliga slutet närmar
sig. Vi vet nu att vår sista färd tillsammans kommer att bli den sista september. Vad ska jag ta mig till sedan? Hur ska jag kunna hitta din like? Jag
saknar dig redan.
Tusen tack för alla mil tillsammans, kära bil!
Jag kommer aldrig att glömma dig!

Din hängivna ägare, Lena

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0705 59 41 91

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Sekreterare
0372-911 82,
0733 56 54 11

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

0727 00 40 92

Monica Johansson, Backegården

0372-941 95

Lena Adolfsson, Bollstad Södregården

0372-940 19

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31
Redaktör för bladet: Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Välkomna att besöka vår
Förenings- och företagsmässa
Lördagen den 14 oktober
i Bygdegården Sjöviken på Bolmsö
Mässan pågår mellan kl 14:00 – 17:00
Jonsboda Scouterna kommer till oss och serverar
mat till självkostnadspris.
Kom och se vad vår bygd har att erbjuda inom
föreningslivet och näringslivet.
Låt dig inspireras och knyt nya kontakter.
Ta med familj och vänner till denna trevliga
eftermiddag.
Alla är hjärtligt välkomna.
Bolmsö Sockenråd och Tannåker Sockenråd
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Teaterresa till Jönköping 10 december…

Bolmsö Hembygdsförening
Vill återigen uppmana er som har handlingar som rör föreningar
hemma att ni gärna får lämna det till Bolmsö Hembygdsförening för
arkivering i föreningens arkiv.
Men också alla studenter i olika åldrar som har skrivit om sin
hembygd, vi vill väldigt gärna få en kopia till vårt arkiv. Detta gäller
alla typer av uppsatser, oavsett om den är skriven på lågstadiet,
högstadiet eller universitet, vi önskar att få ta del av allt som skrivits
under årens lopp.
Kontakta någon i hembygdsföreningens styrelse om du vill lämna till
hembygdsföreningens arkiv.
Solveig Carlsson, Håringe, ordförande
Olle Josefsson, Perstorp, vice ordförande
Helén Johansson, Lida, kassör
Annette Johansson, Kärragård, sekreterare
Eva Johansson, Solsätra, ledamot
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, ledamot
Kenneth Petersson, Brogård, ledamot
Rolf Nilsson, Kärragård, ersättare
Helge Grahnquist, Hassle, ersättare

0372-91000
0372-91155
0372-94149
0372-94137
0372-91028
0372-91024
0372-91071
0372-94136
070-645 28 25

Ekonomiskt stöd kan ges till hembygdsföreningen, via Bg 5476-4683
eller Swish 123 667 50 45. Medlemskap kostar 100:- per person

till succémusikalen Les Misérables,
som bygger på Viktor Hugos episka
roman Samhällets olycksbarn. Med
gripande handling och genial musik
har Les Misérables, år efter år,
blivit framröstad till en av världens
bästa musikaler.
Biljetter: 490 för vuxna och 265 för barn/ungdom.
Vi bjuder medlemmar på resan och övriga betalar 100:-.
Samling vid affären kl 13 och vi är hemma runt 8.
Anmälan senast 2017-10-05 till sandra.carlsson@bolmso.se
Ladda för Country-jul i Sjöviken
Vi och bygdegårdsföreningen arrangerar en kväll med Island
Country på scenen den 2 december! Jiiiihaaaaa!
P.S. Endast lösa skott i hagelbössan!!

Välkomna!
Våra styrelsemöten är öppna så det är enkelt att påverka
kulturen i Bolmenbygden: tisd 10/10, tisd 14/11 i Sjöviken
kl 19. Vi bjuder på fika.
Vi syns på föreningsmässan den 14 oktober!
Anna Maria Odeholm, Irene
Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson
& Solveig Carlsson
Medlemsavgift: 100:- för vuxna och
50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868

hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsföreningen
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
2 oktober kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe
Vi tömmer bössorna och planerar inför Förenings/Företagsmässan i
Sjöviken den 14 oktober kl 14-17 samt auktionen den 18 nov i
Sjöviken och julmarknaden i Tannåker den 9 dec.
På föreningsmässan samlar vi in pengar till vår barnkoloniverksamhet!

GÅVOR TILL AUKTIONEN OCH JULMARKNADEN
MOTTAGES TACKSAMT
Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

Vi tar med vår insamlingsbössa till
Förenings/Företagsmässan i Sjöviken
den 14 oktober
Den dagen ber vi om ett extra bidrag till barnkolonin som vi stöder
Ljungbykretsen att genomföra.
Tack på förhand Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

Tannåkers sockenråd
har årsmöte
söndagen 12 november 2017
kl. 15.00 på Åsarna
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Dagledigträffar

höst 2017

Bolmsö-Tannåker
Tisdag 10 oktober
kl. 14.00 i Bolmsö församlingshem
Alf Holmquist och Kennert Ednarsson från
Ljungby spelar och sjunger.

Tisdag 7 november
kl. 14.00 i Tannåkers församlingshem
”Norra Dalarnas vildmark” Naturfotograf Reine Jonsson, Nässjö, visar bilder och berättar.

Tisdag 5 december
kl. 14.00 i Bolmsö församlingshem
Julavslutning med julgröt.
Sång av Stina och Daniel Hjelm, Rydaholm.

Välkomna!
Kyrkovalet
Den 17 september 2017 var det kyrkoval.
På Bolmsö var valdeltagandet högt, 116 personer röstade av 258 röstberättigade, ger 44,96% röstdeltagande.
Söndagen den 9 september 2018 är det dags för val igen, då till kommun, region och riksdag
Tack för att ni röstade
Bernt, Solveig, Mats, Mattias

8

9

Programblad oktober 2017
söndag

måndag

1

2

11.00 Församlingsdag Tannåker

Programblad oktober 2017
söndag

15 9.30

Gudstjänst Tannåkers kyrka

16.00 Bolmsöfestivalen

10.00 Missionshuset, Bön och lovsång

19.00 MIX-gympa

12.00 Manusstopp för sockenbladet

18-20 Röda Korset, månadsmöte
i Tannåkers församlingshem

19.00 MIX-gympa
måndag

16 19.00 ZUMBA-gympa

19.00 ZUMBA-gympa

tisdag

17 18.00 Skytte i Bolmsöskolan

tisdag

3

18.00 Skytte i Bolmsöskolan

onsdag

18 19.30 PILATES-gympa

onsdag

4

19.30 PILATES-gympa

fredag

20 17.30 TABATA-gympa

torsdag

5

söndag

22 11.00 Högmässa Bolmsö

Sista dag för anmälan till "Les Misérables"
18.00 Församlingsråd Bolmsö

14.30 Årsmöte Bolmsö sockenråd
19.00 MIX-gympa

fredag

6

17.30 TABATA-gympa

lördag

7

18.30 Alsace-afton, Bolmsö

måndag

23 19.00 ZUMBA-gympa

söndag

8

10.00 Skytte, föreningsmästerskap, mauser, skjutbanan

tisdag

24 18.00 Skytte i Bolmsöskolan

10.00 Missionshuset, gudstjänst

onsdag

25 19.30 PILATES-gympa

11.00 Församlingsdag Bolmsö

torsdag

26 18-21 Utbildning HLR (föranmälan)

19.00 MIX-gympa

fredag

27 17.30 TABATA-gympa

måndag
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19.00 ZUMBA-gympa

tisdag

10 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem

Fritidsgården, Åsarna Tannåker

18.00 Skytte i Bolmsöskolan

lördag

28 18.00 Missionsauktion, Bolmsö
18.00 Pingstkyrkan, gudstjänst

19.00 Kulturföreningens öppna styrelsemöte
söndag

29 11.00 Gudstjänst Tannåkers kyrka

onsdag

11 19.30 PILATES-gympa

torsdag

12 15.00 Symöte

19.00 MIX-gympa

fredag

13 17.30 TABATA-gympa

19.00 Pingstkyrkan, gudstjänst

Sista dag att anmäla till HLR-utbildningen (26/10)
lördag

14 14-17 Förenings- o företagsmässa

måndag

30 19.00 ZUMBA-gympa

tisdag

31 18.00 Skytte i Bolmsöskolan

Skytte i Rottne
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Nu drar vi igång skyttet igen.
Tisdag 3/10 kl. 18.00
Prova på gratis 3 gånger.
Välkomna / Ledarna

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF oktober 2017
ti

3

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola Olle + Catrine

sö

8

10.00

Föreningsmästerskap Mauser
Skjutbanan

ti

10

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola Johan + Stefan

lö

14

ROTTNE INDUSTRI CUP,
Söraby / Rottne Anmälan senast 9 okt.

ti

17

18.00

lö

21-22 Läger, stående Luftgevär, Söraby

ti

24

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola Johan + Catrine

ti

31

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola Sven + Olle

Luftgevär träning, Bolmsö skola Kent + Stefan

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5
träningar.
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan /
Catrine

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Välkomna till Bolmsö Sockenråds årsmöte

Svensk klassisk massage

söndagen den 22 okt kl.14 30
i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar!
Vi vill också gärna diskutera våra angelägenheter såsom
skola, affär och allt som vår bygd behöver!
Kom dit och ge er syn på hur vi ska göra vår bygd bättre! Vi
diskuterar även arbetsgrupper för affär och Bolmsö skola!
Det kommer att serveras smörgåstårta!

Dipl. Massör
Stina Kårhammer
Jonsboda Kårabo
stina.karhammer@gmail.com
0370-450 12, 070-225 80 06

Hjärtligt välkomna!

Alsace-afton i Sjöviken
För medlemmar i Bolmsö bygdegårdsförening

Välkommen!

7 oktober kl 18:30
Utöver bilder och reseskildringar blir det mat & dryck:
Bretzel, Vedugnsbakade Tartes flambées,
Tarte à l’onion, Baeckeoffa, Fromages,
Tarte aux pommes & café
Vinpaket: Crémant d’Alsace, Pinot Gris &
Gewurstraminer
Ölpaket: Kronenbourg 1668
Alkoholfritt: Non-Alco Kronenbourg eller
Non-Alco Cider
Mat & vinpaket 250 kr
Mat & öl-/cider även alkoholfritt 200 kr
Mat & vatten/saft 150 kr
Anmälan: anders.olsson@bolmso.se eller SMS med namn och
antal till 070-538 00 35.
14

Fritidsgården i Tannåkers bygdegård
Datum Huvudansvarig

Telefon

27/10

Peter K

070 990 80 30

24/11

Sven S

076 102 98 46

Ps. Glöm inte medlemsavgiften, 50 kr, Välkomna! /Sven o Peter
15

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Nu har parkeringen börjat bli klar och när ni läser detta kanske också
att staket har kommit upp, åtminstone delvis.
Parkeringsytan mot sjön har blivit fin och de runda stenarna är båda
vackra att se på och ett stabilt skydd som skall hindra fordon att åka ner
i vattnet.
Ni kommer väl ihåg att anmäla er till Alsace aftonen, se särskild annons.

Nu har vi utökat verksta’n
med komplett maskinpark för däck till personbil och även däckhotell
till paketpris med skiftning.
Ordnar däck till dig/er i önskad prisklass. Maila ditt reg-nr eller däckstorlek, för bästa pris.
Vi fortsätter givetvis som vanligt med
service och reparationer på
maskiner, traktorer, gräsklippare mm
Stefan Kristiansson Entreprenad
Tel: 070-520 32 29
Epost: kristiansson170@gmail.com

Det är mycket sång och musik i bygdegården i höst med olika arrangörer, hoppas ni har möjlighet att deltaga och njuta av det kulturutbud
som ges.
Har ni ogiltiga pengar som ni missat att lösa in? Skänk dem gärna till
Bolmsö Bygdegårdsförening. Lämna till Solveig Carlsson innan sista
oktober. Gäller både mynt och sedlar.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person
bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening
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
070-5633294

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas
hemma i Stapeled på Bolmsö.
Vi tar emot beställningar också. Välkomna!
Nyheter!!!
*Vi öppnar en liten gårdsbutik med självbetjäning.
Öppet tid: Alla dagar kl.9-20 under oktober
*Vi tar gärna emot betalning via Swish.
Betalnings nr. 070 8574 315
*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeledsträdgård”
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159 Mob: 070 857 43 15 greenmaki@hotmail.com
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Jonsboda missionshus oktober
8 10.00 Gudstjänst Linda Andersson, sång Bibbi Peyersson, nattvard
15 10.00 Bön och lovsång.
Maria Ericsson och Jan Nilsson leder lovsången.
28 18.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka. Tommy och Kjell Ström
29 19.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka. Tommy och Kjell Ström

Bolmsö o Tannåkers kyrkor oktober / november

Alla är hjärtligt välkomna till gudstjänsterna!!!!!!

1

11.00

Församlingsdag i Tannåker, se separat annons

Tannåkers Pingstkyrka oktober

5

18.00

Församlingsråd Bolmsö

8

11.00

Gudstjänst, församlingsdag, Bolmsö, Fyhrlund

28 18.00 Tommy och Kjell Ström

12

15.00

Symöte, Ing-Britt Johansson

29 19.00 Tommy och Kjell Ström

15

9.30

Gudstjänst i Tannåker, A Fall, kyrkkaffe i vapenhuset

22

11.00

Högmässa, Bolmsö, Fyhrlund

28

18.00

Helgmålsbön, Missionsauktion, Bolmsö

29

11.00

Gudstjänst i Tannåker, A Fall

5/11

18.00

Minnesgudstjänst i Tannåker, J-Å Carlsson

19/11 18.00

Musikgudstjänst i Tannåker, S-Å Fyhrlund

1 16.00 ”Bolmsöfestivalen med Lindbergarna” i Bolmsö bygdegård

Missionsauktion

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Bolmsö församlingshem
28 oktober kl. 18.00
Auktion, lotterier, servering

Välkomna
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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 oktober kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan vid affären och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i affären.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 353. Utgivare: Bolmsö sockenråd

