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Nu var det dags att runda av ännu en sommar och välkomna en
förhoppningsvis mysig höst.
När ni läser detta har många av er återgått till en känd vardag,
andra har precis lagt grunden till något nytt. Vissa har blivit
pensionärer, somliga har fått sitt första jobb, andra börjar
förväntansfullt skolan. Vissa slipper äntligen distansundervisning, andra är nyblivna föräldrar och några har precis anlänt till
den här världen. Oavsett vilket hoppas jag att ni alla har kunnat
hämta kraft och energi under sommaren inför vad som komma
ska.
Oberoende av vem du är eller vad du har framför dig vill jag
säga: Grattis! Alla passar vi in i vår fina bygdegemenskap och
alla är viktiga just för det var och en bidrar med i bygden. Ett sätt
att bidra är genom att deltaga när det anordnas saker. Det finns
något kul för alla!
Årets sommar blev ju lite mer händelserik än förra vilket man
inte kan vara annat än glad för. Det har bjudits på umgänge i
Sjöviken ackompanjerat av bland annat smarriga våfflor, tarte
flambée med ”okynnesätar-varning” och en mycket
intressant föreläsning om Nordkorea. Det har anordnats
ett välbesökt musikevent PÅ sjön och flera intressanta
promenader i våra omgivningar. Det har även spelats
golf och tennis, handlats i butik, på auktion och
loppis och både långväga och mer närodlade artister
har uppträtt. Fantastiskt och efterlängtat!
Jag vill önska er alla en fin sensommar och en
härlig höst och så hoppas jag att vi ses
”i vimlet” så småningom!
Glad höst önskar Sara Ek i Österås

Walk of Hope

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

070 344 61 05

AKTUELLT:

Du som vill läsa sockenbladet har fyra möjligheter att välja på:
1. Klicka på länken på hemsidan "www.bolmso.se"
2. Klicka på inlägget på Bolmsös FaceBook-sida
3. Anmäl dig till mailutskick av sockenbladet i PDF-format till
"sockenradet@bolmso.se"
4. Få det tryckta bladet i brevlådan. Detta alternativ kan du också anmäla/avanmäla till "sockenradet@bolmso.se" (OBS! VIKTIGT ATT
DU AVANMÄLER OM DU INTE VILL HA I LÅDAN).
Sockenrådet ser gärna, dels av kostnadsskäl dels av miljöskäl, att du
väljer alt 1, 2 eller 3 och ser alternativ 4 som ett val och en service för
dem som inte kan läsa digitalt.
Trevlig läsning oavsett vilket alternativ du väljer!
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Insamling till barncancerfonden.
Var med och bidra till den viktiga forskningen om
barncancer.
Lördagen den 18 sep kl. 10-13 vid Handlar´n
Bolmenbygden, tipspromenad med fina priser.
Start och mål vid affären!

Varmt välkomna!
Arrangör Tannåker Bolmsö gymnastikförening
Gymnastik tider HT 2021

Ordinarie schema startar 30/8!
Nu drar vi igång höstterminen 2021 och 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.

måndagar Cirkelträning m Emelie 19.30 Ute tills vidare
onsdagar

Puls med Emelie

18.00 Ute tills vidare

onsdagar

Pilates med Monica

19.30 Inomhus

fredagar

Tabata med Lillan

17.30 Ute tills vidare

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!!
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Årsmöte
Tannåkers Hembygdsförening
söndag 26/9 kl. 15.00
i församlingshemmet
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på fika
Välkomna

Äntligen planeras invigning
Allt fler personer är vaccinerade och samhället har öppnat upp sig lite mer
och en del restriktioner har tagits bort.
Vi känner nu att vi vågar planera framåt och att kunna ha invigning av den
senaste byggetappen av Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Vi planerar invigning till lördagen den 13 november 2021.

Bolmsö IF

Fotbollsträning på fotbollsplanen måndagar.
Start 16 aug kl. 17.00 från förskoleklass till åk 6,
två olika grupper.
Vi håller på utomhus så länge vädret tillåter.
Varmt välkomna!

16 tappra golfare kom för att kämpa om titeln
"Bolmsömästare" men även i år avgick Rolf
Karlsson med segern och blev mästare tätt
följd av Edgarsson och Joachim Gustafsson.

Årsmöte för Bolmsö Norra
älgjaktslag
Onsdagen den 8 september kl 19.00
i Bolmsö bygdegård
Obs ingång via källaren på baksidan.

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Mer om detta i oktober månads sockenblad och då kanske vi också vet om
läget har förändrats så vi måste ändra på planerna.
Men skriv upp denna dag i er kalender så hoppas vi att vi kan ses då.
Sommaren har annars varit bra, god uppslutning på alla våffelcafé-kvällar.
Tack till alla som skött servering och till alla gäster!
Bolmendagen med Tartes Flambées serveringen var succé, kanske vi kan göra
en kväll till i höst, håll koll på anslagstavlor och sociala medier.
Bolmsö Bygdegårdsförening finns på Facebook:
Bolmsö Bygdegård - På Smålands största ö | Facebook
För att stödja föreningen ekonomiskt använd Bankgiro 893-5157 eller Swish
123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering.
Bolmsö Bygdegårdsförening

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
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Programblad september 2021
1

on 18.00 Puls

17

19.30 Pilates
19.30 Årsmöte Tannåkers norra älgjaktslag
3

fr 17.30 Tabata

5

sö 19.00 Mix

6

må 17.00 Fotboll Bolmsö IF
on 18.00 Puls
19.00 Årsmöte Bolmsö norra älgjaktslag
19.30 Pilates

10

fr 17.30 Tabata

12

sö 19.00 Mix

13

19

sö

KYRKOVAL

20

må 17.00 Fotboll Bolmsö IF
19.30 Cirkelträning

22

on 18.00 Puls
19.30 Pilates

24

fr 17.30 Tabata

26

sö 15.00 Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening

19.00 Mix
27

må 17.00 Fotboll Bolmsö IF
19.30 Cirkelträning

29

on 18.00 Puls

må 17.00 Fotboll Bolmsö IF
19.30 Cirkelträning

15

18

fr 17.30 Tabata
lö 10-13 Walk of Hope
19.00 Mix

19.30 Cirkelträning
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Programblad september 2021

on 12.00 Manusstopp för oktoberbladet

19.30 Pilates

18.00 Puls
19.30 Pilates

Sjökonsert

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

6

STORT TACK till alla som var med på Sjökonserten under Bolmendagen med
Island Country. Det blev en succé med 100 båtar och över 500 personer i
publiken och med fantastisk publicitet för bygden i tidningar, radio och TV.
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Beslut fattat av Bolmsö / Tannåker sockenråd!

Tannåkers Norra Älgjaktslag

Från den 1 juli 2021 debiteras annonskostnad för näringsidkares annonser i Sockenbladen, enligt nedan fastlagd taxa.

Kallar Markägare och Jakträttsinnehavare
till årsmöte
Onsdagen 1/9 -21 Kl 19.30 Åsarna
Styrelsen hälsar välkomna

•
•
•

Halvsida och mindre annonser 50 kr / annons.
Helsida 100 kr / annons.
Vid återkommande annonsering i varje nummer, så kallad prenumeration, 500 kr /år.
Privatpersoner och föreningar annonserar, som tidigare, genom frivillig
ekonomisk gåva utan fasta kostnader.
Betalning sker i samband med publiceringen av annonsen, via Swish
eller bankgiro angivna här i Sockenbladen.

Den fjärde och sista boken i serien

“Torp och backstugor i Tannåker”

Bok ett handlade om Kvarkhult, Flahult och Roen.
I bok två behandlade vi Skällandsö och Sunnerö.
Bok nummer tre handlade om torp och backstugor under Rykull,
Skattegård och Klockaregård. I den boken berättade vi också om
kyrkan och gården Klockaregård.
• I denna sista boken beskriver vi torp och backstugor under säteriet.
Vi har också tagit med rå- och rörshemmanet Finnatorp.
•
•
•

Den fjärde boken omfattar 240 sidor och har en hel
del bilder. Du kan köpa den av
Inga-Lill
073 839 30 90
Sara
070 344 61 05
De två första böckerna är slutsålda men vi har några
exemplar av bok 3 kvar.

Böckerna finns även i butiken i Tannåker.
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Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö.
Under september erbjuder vi gurka, tomat, vitlök, majs, matpumpa,
prydnadspumpa, zucchini, gräslök, chili, broccoli, grönkål, svartkål,
aubergine, paprika m.m.
Kolla gärna på Facebook "Stapeledsträdgård" eller
Instagram ”stapeleds_garden” vilka nyskördade grönsaker vi har!
Öppet: Alla dagar kl. 7-20 under säsongen.
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, mobil: 070 857 43 15
greenmaki@hotmail.com

En hyllning till den älskade kon
Du som läser detta vet med stor sannolikhet att kor har en viktig del i det
stora arbetet med att skapa mat, du vet att korna alltid har stöttat människan
och att utan kor stannar Sverige.
Men alla vet inte det…..
Alla vet inte att korna betar våra hagar och bidrar till den biologiska mångfalden. Alla vet inte att korna håller landskapet öppet och ser till att många får
jobb tack vare korna. Att korna bidrar till att man kan odla grönsaker och
spannmål. Att vi kan ställa fram mjölk, ost, fil och yoghurt på vårt bord och
äta glass när solen skiner.
Vet man inte det så kan man tro att korna
är dåliga.
Vi borde hylla mjölkbönderna,
mejeriproducenterna och lantbrukarna
m.fl.
Monica Johansson
Bolmsö
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Tannåkers Pingstkyrka september 2021
12 16.00

Sång, musik, predikan Marguerite & Karl-Olof Petersson,
John Petersson

26 10.00

Kjell Ström predikar i Norra Bolmens Missionsförsamling

tisd. 18.30

Bön i kyrkan varje tisdagskväll

Bolmsö o Tannåkers kyrkor september 2021
19

ÄNTLIGEN FÅR
VI TRÄFFAS

sön

Kyrkoval i Bolmsö församlingshem kl. 9-11 samt 16-20
Kyrkoval i Tannåkers församlingshem kl. 9-11 och 18-20

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

5 sön

18:00 Jonsboda

Gudstjänst Mark Munro, nattvard, månadsinsamling. Sång, Siv och Lydia Gustavsson

7 tis

18:30 Hemmen

Hemgrupp, kolla fb. för mer information.

GEMENSKAPSHELG PÅ STRANDGÅRDEN norr om Halmstad
LÖRDAG 18:e till SÖNDAG 19:e september
Alla välkomna att vara med.
21 tis

18:30 Hemmen

Hemgrupp, kolla fb. för mer information.

26 sön

10:00 Jonsboda

Gudstjänst, tillsammans med Tannåkers
pingst. Kjell Ström, Ove och Wenche
Stålenbring.

Bolmsö Hembygdsförening
Trots regn på eftermiddagen blev årets Bolmendag välbesökt i Bolmsö hembygdspark. Många köpte våfflor, besökte stugorna och såg utställningen med
gamla båtmotorer.
Tack till er som jobbade för att detta kunde göras och tack till alla besökare.
Bolmsö Hembygdsförening

10

Söndagen den 19 september är det

KYRKOVAL

Din röst betyder att du vill att kyrkan
ska vara en naturlig mötesplats för
gamla och unga.
Din röst påverkar kyrkans framtid, våra
traditioner och byggnader.

Kyrkoval
Söndagen den 19 september 2021 är det
val i Svenska kyrkan.
Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska
kyrkan ska styras.
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021.
På röstkortet står det vallokalens adress och öppettider. Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt
kontrollera att du är i rätt vallokal.
Däremot behöver du ha med dig legitimation.
Välkomna önskar vi som arbetar som röstmottagare
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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 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 396. Utgivare: Bolmsö sockenråd

