BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 352 SEPTEMBER 2017
Tack kära bonde för det Du gör!
Kära värdefulla bonde. Du ägnar ditt liv åt att bruka vår mark, ta hand om djur och producera mat.
Jag vet att du ofta har det tufft. Men jag vet också
att du njuter av din omgivning och att du älskar det
du gör. Det gör jag också.
Jag älskar att se vårt öppna landskap, att se dina
djur beta i hagarna och att se säden vaja för vinden.
Det du gör, kära bonde, är större än jag kan beskriva med ord. Utan dig skulle mycket gå förlorat.
Jag vill tacka dig för allt slit och all energi du lägger ner i ditt arbete, så att vi så generöst får njuta
av resultatet.
Tack för att allt du gör, det betyder så mycket för
oss alla och för hela vår bygd och för hela vårt
land.
En hyllning till våra bönder.
Monica i Backegård

Affären i Tannåker

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

Aktuellt
Hej alla!
Detta blad hoppas jag ni får i rätt tid! Vi har haft krångel med augustibladet. Tryckeriet har haft semester och fast vi blivit lovade att få dem
den 4 augusti kunde de inte göra så. Vi får diskutera hur vi ska göra till
nästa år. Kanske skulle man göra ett dubbelnummer för juli och augusti.
Men det skulle innebära mer planering för alla.
Kom gärna med förslag!
Bolmsö Sockenråd/ Susanne Ingemarsson

Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker söker engagerade
människor att medverka i en grupp som ska jobba med att få
igång lanthandeln igen.
Det finns redan lite nya idéer men det kanske finns andra
som har ytterligare idéer eller tankar om hur vi ska få igång
den.
Är du intresserad så hör av dig till någon av våra ordförande,
Susanne Ingemarsson susanneilund@bolmso.se eller
Bernt Gustavsson sivobernt@gmail.com senast den 4 september.
Bolmsö och Tannåkers sockenråd

Bolmsöskolan
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker erbjuder dig att
medverka i en intressegrupp som bevakar skolfrågan i
Bolmsö-Tannåker.
Vi hoppas att detta låter intressant och att just du är intresserad av att delta och påverka i denna viktiga fråga. Tillsammans är vi starka.
Är du intresserad så hör av dig till någon av våra ordförande
Susanne Ingemarsson susanneilund@bolmso.se eller
Bernt Gustavsson sivobernt@gmail.com senast den 4 september.
Bolmsö och Tannåkers sockenråd
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Som en uppföljning efter föreläsningen med GRYTGÖLS IK
bjuder sockenråden in till:

Förenings- och företagsmässa/workshop
Kom och visa upp vad vi gör i vår bygd! Vad gör ni företagare?
Visa upp er produkt! Visa vårt föreningsliv!
Sockenråden bjuder in till en eftermiddag där vi möts och
har trevligt!
Vi hoppas att företag och föreningar är intresserade av att
ställa upp och visa vad man sysslar med i verksamheten!
Fler träffar planeras in längre fram och arbetet med att utveckla bygden kommer att fortsätta framöver.
Mässan äger rum
lördagen 14 oktober 2017
mellan kl 15.00 – 18.00 i Sjöviken.
Efter kl 18.30 blir det underhållning och enklare förtäring.

Gympa-Start
Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening!
Välkomna till våra fyra olika gympapass i Bolmsö skolans
gymnastiksal. Hoppas att Du kan hitta ett eller flera pass
att trivas med i höst.
Terminsstart:
ZUMBA Måndag
PILATES Onsdag
MIX
Söndag
TABATA Fredag

4/9
6/9
10/9
29/9

kl 19:00
kl 19:30
kl 19:00
kl 17:30

Medlemsavgift:
Vuxen 350 kr/termin
Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis, så passa på att prova. Det är aldrig försent att upptäcka något nytt.
Vi ses i September
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening

Anmälan från förening eller företag, ska göras via mejl till :
Bernt Gustavsson: sivobernt@gmail.com
eller Susanne Ingemarsson: susanneilund@bolmso.se
senast 4 september 2017
Närmare info kommer i oktoberbladet.
Alla är hjärtligt välkomna!
Bolmsö och Tannåker sockenråd

4

Alma
Monica
Monica
Lillan/Emelie
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Kyrkovalet
Välkomna till en trevlig dag tillsammans med familj, grannar och
vänner och någon du kanske inte
känner
Lördagen den 23 september
Bolmsö bygdegård Sjöviken kl 11-15
Vi ordnar tipspromenad för barn och vuxna.
Fika och lunch finns att köpa.
Man väljer själv om man vill gå, springa eller cykla.
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 50 kr/person eller 150 kr/familj, eller mer om
man vill. Kontant eller Swish 123-459 40 32
Mer information på www.walkofhope.se

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 eller bg 902-0900. Swish 123-459 40 32
Glöm inte märka din inbetalning med:
Walk of Hope Tannåker-Bolmsö GF

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i
Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de
kommande fyra åren.
Du personröstar genom att kryssa för den eller de, maximalt tre personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökade kandidaternas möjlighet
att bli valda och få representera dig. Det går inte att stryka kandidater.
Om du när du röstar använder en blank valsedel kan du om du vill personrösta, skriva namnet på den eller de kandidater som ska få en personröst. Maximalt tre namn i varje val.
För att få tillgodoräkna sig personrösterna krävs att kandidaten fått personröster till ett antal motsvarande minst 5 procent av nomineringsgruppens röstetal, dock lägst 20 röster i de lokala valen och 50 röster i
stiftsvalet. Alla som fått tillräckligt många personröster och nått över
denna tröskel hamnar högre upp på listan än de som ej kan tillgodoräkna sig personröster. Det namn som har störst personligt röstetal tar första plats i ordningen och så vidare.
Kom och rösta och håll oss valförrättare med arbete söndagen den 17
september.
Öppettider Bolmsö, plats Bolmsö Församlingshem
Kl 09-11 samt kl 16-20
Öppettider Tannåker, plats Tannåkers församlingshem
Kl 09-11 samt kl 18-20
Det kommer att finnas kaffeservering på båda platserna under öppethållandet
Välkomna önskar Valförrättarna

El. bastuaggregat, bastudörr med karm, belysning.

400:-

Hjärtligt Välkomna att delta
Tannåker/Bolmsö Gymnastikförening i samarrangemang med Bolmsö
Bygdegårdsförening
Monica Johansson / Emelie Bjurka

Tel. 070 549 74 00.
Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6
34293 Bolmsö.
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KYRKOVAL
17 SEPTEMBER 2017
Dagledigträffar

höst 2017

Varför ska du gå och rösta?
Bolmsö-Tannåker
Tisdag 12 september
kl. 14.00 i Tannåkers församlingshem
Marta Elmquist, ny medarbetare i Berga pastorat, presenterar sig med sång och musik.

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.

Din röst påverkar i församlingen
och
Med fler mandat i kyrkofullmäktige
Som kan utforma verksamheten.
Din röst betyder att du vill att kyrkan ska vara en naturlig mötesplats
för gammal och ung.

Bolmsö församling har varit duktiga på att rösta i
kyrkovalen, förra valet hade vi 35% valdeltagande,
högt över andra församlingars resultat.
Låt oss behålla detta goda valdeltagande.
Gå och rösta den 17 september

Välkomna!
Årsmöte för Bolmsö norra älgjaktslag
Onsdagen den 6 september kl 19.00
i Bolmsö bygdegård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på fika
Välkomna önskar styrelsen.
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Tannåkers norra älgjaktslag
kallar markägare och jakträttsinnehavare
till årsmöte i Tannåkers Bygdegård
fredag 15 september kl. 19:00
Styrelsen

9

Programblad september 2017

söndag

3

9.30

Gudstjänst Bolmsö

Programblad september 2017

söndag

17

18.00 Gudstjänst Missionshuset
måndag

15.00 Högmässa Bolmsö

Sista dag för anmälan till "Affärsgruppen",
”Skolgruppen" och Företagsmässa/Workshop
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17.00 Gudstjänst Tannåker
19.00 MIX-gympa

18.00 Rödakorsmöte i Bolmsö församlingshem
måndag

18 19.00 ZUMBA-gympa

onsdag

20 19.30 PILATES-gympa

19.30 PILATES-gympa

torsdag

21 15.00 Symöte, Dagny Svensson

18.30 Scout i Jonsboda

lördag

23

söndag

24 10.00 Gudstjänst Missionskyrkan

19.00 ZUMBA-gympa
onsdag
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19.00 Årsmöte Bolmsö norra älgjaktslag

torsdag

7

söndag

10 9.30

Gudstjänst i Tannåkers kyrka

16.00 Tannåkers pingstkyrka
16.00 Familjegudstjänst i Bolmsö kyrka
19.00 MIX-gympa
måndag

11 18.30 Styrelsen Tannåkers bygdegård
19.00 ZUMBA-gympa

tisdag

12 14.00 Daglediga i Tannåker

onsdag

13 19.00 Kulturföreningens öppna styrelsemöte
19.30 PILATES-gympa

fredag

Kyrkoval

15 12.00 Manusstopp för oktoberbladet
19.00 Årsmöte Tannåkers norra älgjaktslag
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WALK of HOPE se annons s 6

19.00 MIX-gympa
måndag

25 19.00 ZUMBA-gympa

onsdag

27 19.30 PILATES-gympa

fredag

29 17.30 TABATA-gympa

Fritidsgård Tannåkers bygdegård
19.00 Bolmsöfestivalen
lördag
söndag

30 18.00 Bolmsöfestivalen
1/10 11.00 Församlingsdag i Tannåker
16.00 Bolmsöfestivalen
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Aktiviteter
för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
4 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen
AKTUELLT

Bössinsamling
Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare.
Snälla se till att du har kontanter hemma.
Pengarna skänker vi till insamlingen VÄRLDENS BARN
Auktion
Datum för auktionen blir den 18 november i Sjöviken

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift, får Bolmsö-Tannåkerskretsen behålla 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni
har samma adress.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i BolmsöTannåkers rödakorskrets

Församlingsdag i Tannåker
den 1 okt.
Gudstjänst 11.00 i kyrkan,
Kören medverkar
Därefter middag i församlingshemmet (föranmälan)
12
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Familjegudstjänst
Med Mariakyrkans barnmusical

”Legenden om de tre träden”
Ledare: Birgitta Sandell-Elisson
Söndag 10 september kl. 16.00
I Bolmsö kyrka
Övriga medverkande:
Mikael Löwegren, Maria Svensson

Välkomna
Tack alla dansare!
Vi har kört prova-på-danskurs
med gammaldans i juli och
lindy-hop samt charlston i
augusti tillsammans med
Växjö Lindy circle. Vi kan
konstatera att intresse finnes och nu klurar vi på kurser i
höst. Se nästa sockenblad.

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Tack till er alla som medverkat till ännu en lyckad sommarsäsong med
våffelcafé i Sjöviken. Drygt 600 personer har kommit under de 7 onsdagskvällarna. Tack till er som sett till att det funnits våfflor att servera
och tack till er som kommit och köpt. Tack till Sandra Carlsson som
samordnar det hela.
Fortfarande lite småarbete som fixas till i lokalen, händer hela tiden lite
förbättringar. I köket är en ny kaffebryggare som brygger i större behållare, en större köksmaskin, lite fler hyllor i kyl och frys några exempel.
Tack för gåvor från hyresgäster i sommar som efterlämnat bidrag till
inredning och utrustning.
Tack till Irene Olofsson som hade Bolmsö Bygdegård som en av sina
”förmånstagare” när hon fyllde Fyrtiotio, vi tackar för de pengar som
kommit in på kontot från er som ville hylla henne.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person

Öppna styrelsemöten

bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening

Kom på våra öppna styrelsemöten och var med och påverka
kulturen i Bolmenbygden; onsd 13/9, tisd 10/10, tisd 14/11 i
Sjöviken kl 19. Vi bjuder på fika!
Välkomna!
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

Fritidsgården i Tannåker bygdegård
Datum Huvudansvarig

Telefon

29/9

Sven S

076 102 98 46

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
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Bolmsö Hembygdsförening
Vill uppmana er som har handlingar som rör föreningar
hemma att ni gärna får lämna dem till Bolmsö Hembygdsförening för arkivering i föreningens arkiv.
Kontakta någon i hembygdsföreningens styrelse om du
vill lämna handlingar.
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

hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsföreningen

Bolmsö sockenråd
Kommer att hålla årsmöte den 22 oktober.
Mer information kommer i nästa blad.
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.

Alsace-afton i Sjöviken
Den 7 oktober ordnar Bolmsö Bygdegårdsförening en Alsace-afton för alla medlemmar.
Det blir vin, mat och lite reseskildringar. Tid,
pris och mer beskrivning i nästa sockenblad.
Anmälan kan göras till Bygdegårdsföreningens Facebook-sida,
anders.olsson@bolmso.se eller
SMS med namn till 070-538 00 35.

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljes hemma i
Stapeled och hos Annettes Antik & Loppis i Hov på Bolmsö. Vi
tar emot beställningar också.
Välkomna!
Nyheter!!!
*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeledsträdsgård”
*Vi tar gärna emot betalning via Swish.
Betalnings nr. 070 857 43 15
På gång ....
Vi renoverar en del av ladugården till en fräsch gårdsbutik.
Förhoppningsvis kan vi öppna snarast. Titta in hos oss!

www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294

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 september
3 18.00 Gudstjänst Linda Andersson
24 10.00 Gudstjänst Linda Andersson
Gemensamt med Tannåkers Pingstkyrka
Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka september
10 16.00 Bert Arvidsson

Bolmsö o Tannåkers kyrkor september
3

09.30

Gudstjänst, Bolmsö, Fyhrlund

10

09.30

Gudstjänst, Tannåker, Fyhrlund
Kyrkkaffe i vapenhuset

10

16.00

Familjegudstjänst, Bolmsö, Löwegren
Mariakyrkans barnkör

17

15.00

Högmässa, Bolmsö, Fyhrlund

17

17.00

Gudstjänst, VALDAGEN, Tannåker, Carlsson
Se separat annons

21

15.00

Symöte, Dagny Svensson

1/10

11.00

Församlingsdag i Tannåker, se separat annons

24 10.00 Gemensam gudstjänst i Jonsboda missionshus
29 19.00 ”Bolmsöfestivalen med Lindbergarna” i Bolmsö bygdegård
30 18.00 ”Bolmsöfestivalen med Lindbergarna” i Bolmsö bygdegård
1/10 16.00 ”Bolmsöfestivalen med Lindbergarna” i Bolmsö bygdegård

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Scout i Jonsboda
Nu är det dags att börja en ny termin med scouterna! Torsdagen den
7:e september kör vi igång. Vi hoppas på många roliga kvällar tillsammans i höst! Är du intresserad av att vara med? Har du börjat i 3:e
klass eller är äldre är du välkommen att delta. 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.
Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 070 999 78 55
eller Anders Ericsson tel. 072 723 54 45
Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda

KYRKOVAL
i Tannåkers församlingshem den 17 sept.
Vallokalen är öppen:

09.00—11.00 samt
18.00—20.00
Under den här tiden serverar vi kyrkkaffe.

Gudstjänst 17.00 i kyrkan
VARMT 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 september 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 352. Utgivare: Bolmsö sockenråd

