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BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 328 SEPTEMBER 2015

För första gången i världshistorien (vad jag vet i alla fall) distribuerades Sockenbladet på norra bolmsö (från Hôv å norrut) med elbil. Det är Irene välvilja
som min hustru lånade ut sin sprillans nya till mig, hon tyckte att jag skulle
spara miljön. Jag är inte sen att hålla med och har dessutom fått smak på att
köra den, den är inte bara bra för miljön den är dessutom en mycket trevlig körupplevelse, tyst, steglös, ryckfri och mycket kvick på gaspedalen.

NÄSTA MANUSSTOPP
15 september 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

I sommar har jag både läst i tidningen och sett namnlistor för att protestera
mot förslaget att använda Ljungberga till annan verksamhet än idag. Efter lite
tänkande bestämde jag mig för att inte protestera mot detta förslag och har därmed inte skrivit på någon lista. Mitt beslut grundar sig i att i en artikel i Smålänningen skrevs det om att det samtidigt finns förslag att bygga nya och mer
ändamålsenliga lokaler för den verksamheten. Ett sådant beslut ger en möjlighet att det byggs nya serviceboenden på andra ställen än inne i stan t ex i
sjönära lägen vid Bolmen. Det förtjänar väl de människor som behöver bo i
serviceboenden och dessutom; snacka om attraktiv arbetsmiljö.
Till sist; ett tryck på gillaknappen för Fiberföreningen - ni gör ett suveränt arbete som det t o m pratas om på Länsstyrelsen.
Anders Olsson
Hôv

Bolmsö Sockenblad nr 328. Utgivare: Bolmsö sockenråd

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

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.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

Kyrkligt program september 2015 Bolmsö kyrka
6/9 9.30 Gudstjänst Bolmsö S-Å Fyhrlund
13/9 9.30 Gudstjänst Tannåker S-Å Fyhrlund
20/9 9.30 Mässa Bolmsö J Eklund
27/9 11.00 Mässa Tannåker S-Å Fyhrlund
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi arbetar med att ge ut en ny upplaga av Bolmsös egen telefonkatalog. Vill ni uppdatera era uppgifter sedan förra utgåvan så maila till
telefonkatalog@bolmso.se
Både fastboende och fritidsboende är välkomna att skicka in uppgifter!

OBS!!
Bolmsö Sockenråd har årsmöte den 13 oktober kl 19 00 i Bolmsö
Bygdegård. Alla bolmsöbor hjärtligt välkomna, nya som gamla.
Bolmsö Sockenråd jobbar för en levande landsbygd. Ni som tycker
något, kom dit för en trevlig kväll med oss.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se

JAZZGUDSTJÄNST
Bolmsö kyrka
Lördag 26 september kl. 18.00
Medverkande: Jazz i Baljan
Sven-Åke Fhyrlund

Välkomna
17

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i september
6 10.00 Bön och Lovsång
Alla

- ligt välkomna att närvara vid samlingarna!

Tannåkers Pingstkyrka september
Sön 6

16.00 Församlingsmöte hos Ulla-Britt

Sön 20 16.00 Per-Inge Pihlström (Evangelistkassans dag)
Varmt välkomna till samlingarna!

Välkomna till Musikcafe´i Åsarnas bygdegård
den 7/11 kl.18.00.
Det blir musikquiz,
allsång och hembakt´.
Tannåkers sockenråd
Åsarnas Bygdegårdsförening i Tannåker
Vi tänker starta lite kursverksamhet till hösten:



Jägarexamen teoretiskt och praktiskt
Hjärt- och lungräddning

Kvällstid, häng på!

Hör gärna av ditt intresse till Birgit Eklund 0370/451 26 eller
0738 11 89 51
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Scout i Jonsboda
Sommaren går fort och nu är det snart dags att börja en ny termin med
scouterna.

Bolmsö Bygdegård
Tack för virke och pengar som skänks till Bolmsö
Bygdegårdsförening.
Nu under september och oktober kommer det att vara mycket som
sker på byggfronten. Köket kommer att rivas så vi får ordna med
kaffeservering och disk på annat sätt under en tid.
Nuvarande köket kommer att plockas ner, intresserade av inredningen
kontaktar Bernt Andersson.
Kontakta Bernt Andersson i Håringe också om ni har möjlighet att
hjälpa till dagtid under veckorna. Tel 0372-91135 eller 070-5691135
Tack för ännu en mycket bra ”Våffelsommar”, många gäster och
många medhjälpare har tillsammans både bidragit ekonomiskt till
Bygdegården men inte minst till en stor trevlig social samvaro.
Tillsammans med LRF Media har Bygdegårdarnas Riksförbund
startat skraplotten LANDLOTTEN, läs mer separat annons.
För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det
stora bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Vi har träffat en del av er under sommaren och lägret Klockrent 2015
som var efter midsommar var en höjdpunkt. Då reste vi våra tält
tillsammans med runt 2000 andra scouter utanför Vetlanda och fick
uppleva massor av roliga saker under dagarna där.
Vi fick prova på olika projekt,vara med på lägerbål,delta i
marknadsdagen och spårningen samt ha mycket god gemenskap med
gamla och nya kompisar.
Hoppas att detta har inspirerat er till en ny hösttermin.
Kanske tar vi med någon idé från lägret till den nya terminen,vi
kommer säkert att vara ute i skog och mark en del.Att laga mat ute
över öppen eld hör ju också till.
Är du intresserad av att vara med på scouterna? Har du börjat i 3:e
klass eller är äldre är du välkommen att vara med.Du får gärna
komma med och bara prova på någon gång om du har lust.
Vi träffas på torsdagar 18.30-20.00 vid Scoutstugan,Jonsboda
missionshus med start den 10:e september.
Har du frågor kan du ringa
Jan Nilsson mobiltel. 070-9997855
eller Anders Ericsson mobiltel. 072-7235445
Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda
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Extra Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening
På de senaste två årsmötena med Bolmsö Hembygdsförening har
frågan varit uppe om att föreningen önskar ha ägandeskapet av Bolmsö
Hembygdspark och styrelsen har fått årsmötets uppgift att arbeta för
detta.
Nu har föreningen fått ett förslag från Ljungby kommun om köp av
hembygdsparken och styrelsen kallar därför medlemmarna till extra
årsmöte för att ta beslut i ärendet.

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker
säljas hemma i Stapeled och hos Annettes
Antik & Lopps i Hov på Bolmsö. Dessutom
tar vi emot beställningar.
Välkomna!
september
Kål, Olika sorters Sallad, Zucchini, Gurka,
Tomat, Vitlök, Broccoli,Pumpa och m.m.
Kontakt: Makiko Jonsson
Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com
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Tisdag den 29 september 2015, kl 19.00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
På samma sätt som vid ordinarie årsmöte så sker kallelse enbart via
annons i Sockenbladet.
Styrelsen
Bolmsö Hembygdsförening

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
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Tannåkers norra Älgjaktslag…...
………….. kallar markägare och
jakträttsinnehavare till årsmöte
i Tannåkers Bygdegård
fredag 18 september kl. 19.00
Styrelsen

METARTÄVLING
Vi utmanar de andra fiskeklubbarna på ön
Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb anordnar metartävling vi bron.

5 september
Anmälan från kl 08.30

Tävlingstid kl 09.00-12.00

till våra sponsorer som
gjorde det möjligt att hyra
en professionell scen.

Startavgift för vuxna 40:-, barn och ungdom gratis
Innan prisutdelningen bjuder vi på korv och dricka

Lagans trävaror, Ljungby Golv, Pekuma, Proveus,
Scandium Bil, Södra Skogsägarna, Tannåkers Byggtjänst,
Tommy Kristiansson Entreprenad
Tänk på att anlita våra lokala företagare!

Onsdag 3/9 och 30/9
Tannåker/affär
Skällandsö

15.10—15.25
15.45—16.00

Flahult
Torsdag 10/9
Hölminge

16.40—17.00

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

14.35 - 14.50

Alla som önskar är välkomna att delta!!!!
Även du som inte är bosatt inom detta område!!!
Styrelsen

Årsmöte för Bolmsö Norra Älgjaktslag

Torsdag 24/9
Färle
Granholmsvägen

14.40 - 14.55
15.00 - 15.30

Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp

15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10

Österås

17.15 - 17.30

Tisdagen den 8/9 i Bolmsö Församlingshem Kl. 19,00
Styrelsemöte kl 18,00
Välkomna styrelsen

Till Bolmsö skola tisdag den 8/9 och 22/9 kl. 10.15-11.20
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Nu kommer LANDLOTTEN
Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
7 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Vi förbereder för insamlingen.
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe

5 oktober kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Vi räknar innehållet i bössorna.
till kopp
våra sponsorer
Ta med
så bryggersom
vi kaffe och bjuder på bröd som blev över i
gjorde
det
möjligt
att
hyraOBS!
vinstpotten på Bolmendagen.
en professionell scen.

BÖSSINSAMLING

Lagans
trävaror,
Pekuma,
Proveus,
Under
september
och Ljungby
början avGolv,
oktober
besöker
vi alla hushåll med våra
Scandium
Bil,
Södra
Skogsägarna,
Tannåkers
bössor. I år har vi beslutat att pengarna ska skickas Byggtjänst,
till VÄRLDENS
Tommy
Kristiansson Entreprenad
BARN
insamlingen.
Tänk
påatt
attdu
anlita
lokala
företagare!
Snälla
se till
har våra
en slant
hemma
eller ännu hellre en sedel!

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129

Bygdegårdarnas Riksförbund och LRF Media har inlett
lotterisamarbete.
Landlotten – hela Sveriges skraplott som ger dig möjlighet att vinna
dubbelt.
Du kan vinna upp till en miljon kronor och överskottet går till att stödja
en levande landsbygd via Bygdegårdarnas Riksförbund som
organiserar över 1400 föreningsdrivna samlingslokaler.
Landlotten är en skraplott med priset 25 kronor. Lotten går i grunden ut
på att man skrapar fram nio belopp och får man tre lika vinner man det
beloppet. Vinsten kan vinnaren hämta ut hos ombud, t ex via
Pressbyrån.
Landlotten säljs via prenumeration, via LRF Media, och via
ombud,t ex ATG och Pressbyrån. Enklast är prenumeration med
autogiro betalning
Allt överskott från lotteriet går till att stödja kultur- och
föreningslivet på landsbygden utsedda av Bygdegårdarnas
Riksförbund.
Vill du teckna en prenumeration om 8 lotter per månad som kostar 200:
- per månad, kontakta Bolmsö Bygdegårdsförening, Solveig Carlsson.
Mailadress bygdegarden@bolmso.se eller 0372-91000.
Betalning sker helst via autogiro.

Alla varmt välkomnaStyrelsen/ordföranden
Bolmsö Bygdegårdsförening

12

7

Gympa-Start
Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö
Gymnastikförening!
Välkomna till våra tre olika gympapass i Bolmsö skolans
gymnastiksal. Hoppas att Du kan hitta ett pass att trivas med i
höst.
Terminsstart:
2 September kl 19:30 Pilates med Monica som ledare
6 September kl 19:00 Mixgympa med Monica som ledare
7 September kl 19:30 Zumba-Aerobics med Kristina som
ledare
Medlemsavgift:
Vuxen 300 kr/termin
Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis.

Vi ses till hösten
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening
Kristina Tel: 0372-910 18. 070-5202 913.
Monica Tel: 0372-941 95. 073-0495 418.

Spelar du på Svenska Spel?
Svenska Spel har ett program som heter Gräsroten som varje år ger
50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige. Om du är kund
hos Svenska Spel kan du bli föreningsfadder - och vara med och
påverka vilka föreningar som får dela på pengarna. Att bli
föreningsfadder kostar ingenting för dig. Du behöver bara välja vilka
föreningar du vill ge ditt stöd. Varje gång du spelar ger du sedan
automatiskt poäng till dina favoritföreningar. Poängen avgör hur stor
andel varje förening får när vi betalar ut 50 miljoner kronor till
ungdomsidrotten en gång om året.
Bolmsö Skytteförening är en av dessa föreningar som får ta del av
pengarna från Svenska Spel. Som spelare kan man välja 1-3
föreningar som man vill stödja via Gräsroten.
Har du spelkort och vill stödja Bolmsö Skytteförening varje gång du
spelar. Du anmäler dig via Svenska Spels hemsida svenskaspel.se/
grasroten. Du kan också välja favoritföreningar när du spelar i butik
eller genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770 - 11 11
11.
Bolmsö Skytteförening tackar er som valt/väljer vår förening som
mottagare av Gräsrotens utdelning till ungdomsidrotten
Bolmsö Skytteförening säljer också Bingolotter, vill du köpa lotter
så ta kontakt med Bernt Andersson, tel 0372-911 35 eller
bernt.a@bolmso.se
Bolmsö Skytteförening

Vill du bli av med skrot?
Nu står det en container vid Tannåkers bygdegård.
För hjälp med hämtning Ring :
Jan-Erik Eriksson 0370/45045 eller
Peter kårhammer 0370/45073
Vi tar tacksamt emot era bidrag!
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Öppna Styrelsemöten
Välkomna till affären 8/9,
13/10, 10/11, 8/12 kl 18:00.
Vi bjuder på fika.

Walk of Hope
för
Barncancerfonden
Var med och gå för Barncancerfonden

Vill du vara med på eller bakom scen, fixa med scenografi och hålla
på med produktion, sy och ordna med rekvisita & kostym?

Vi ses!
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Mats Ingemarsson, Marion Koomen, Pernilla Bolin, Rosalina
Gauffin & Solveig Carlsson
Medlemsavgift 2015: 100:- för vuxna och
50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868

Lördagen den 5 september
Anmälan på plats i Tannåkers affär mellan 10:00-14:00
Man väljer själv om man vill promenera, springa, cykla osv. Även
sträckan är valfri, det viktiga är att man deltar och på så vis stöttar
Barncancerfonden och dess forskning.
Det går även bra att komma och lämna ett bidrag till
Barncancerfonden.
Startavgift är 50kr/person eller 150kr/familj, eller mer om man vill.
Mer information på www.walkofhope.se

Sjöräddningsstation
Vi kommer nu att på börja
uppbyggnaden av en
sjöräddningstation för sjön
Bolmen. Vi hoppas på dit stöd.
Vid frågor kontakta
Ola Johannesson, 070-25 48 236

Vill du bidra, men inte kan närvara, gå in på walkofhope.se och hitta
den Walk of Hope insamling som du vill stödja. Du kan också ge ditt
stöd genom att sätta in valfri gåva på pg 902090-0/bg 902-0900.
Glöm inte märka din inbetalning med Walk of Hope.
Hjärtligt Välkomna att delta
Tannåker/Bolmsö Gymnastikförening

Stöd Räddningsvärnet och
Sjöräddningen. Plusgirot. 8360834-9
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Programblad september 2015
Ons
Lör

2
5

Sön

6

1930
0900
1000
0930

Pilates
Metartävling
Walk of Hope
Gudstjänst Jonsboda Missionshus
Församlingsmöte Tannåkers Pingstkyrka
Mixgympa
Röda Korset - Månadsmöte
Zumba-Aerobics
Styrelsesmöte - Kulturföreningen
Årsmöte - Bolmsö Norra Älgjaktslag
Pilates

Gudstjänst Bolmsö S-Å Fyhrlund

Mån

7

Tis

8

Ons
Sön

9
13

1000
1600
1900
1800
1930
1800
1900
1930
0930

14
15
16
18
20

1900
1930
1200
1930
1900
0930

Mixgympa
Zumba-Aerobics
Manusstopp
Pilates
Årsmöte - Tannåkers Norra Älgjaktslag
Per-Inge Pihlström (Evangelistkassans dag)

21
23
26
27

1600
1900
1930
1930
1800
1100

28
29
30

1900
1930
1900
1930

Mixgympa
Zumba-Aerobics
Årsmöte - Bolmsö Hembygdsförening
Pilates

Mån
Tis
Ons
Fre
Sön

Mån
Ons
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons

Gudstjänst Tannåker S-Å Fyhrlund

Mässa Bolmsö J Eklund
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Pilates
Jazzgudstjänst - Bolmsö Kyrka

Mässa Tannåker S-Å Fyhrlund

