
 

  

 

 

Manusstopp för februarinumret:  

15 januari kl. 12.00 

 JANUARI 2017 

Nu har vi lagt ytterligare ett verksamhetsår  

bakom oss, och nu får vi se fram mot ett nytt år.  

Det blir ett spännande år att se fram emot.  

 
Det som gör att det blir spännande, det  

är att vi skall få fiberkabel indragna i våra  

fastigheter och skall börjas nu efter jul och  

nyårshelgerna, detta skall bli roligt att följa och  

det beräknas att vara färdigt i november. I övrigt  

vill vi i sockenrådet komma närmare alla sockenbor  

som bor i Tannåker med omnejd. Ni får gärna höra av  

er till oss i styrelsen om ni har några idéer som vi kan 

arbeta med. Det kan vara arrangemang av olika slag eller om före-

ningslivet runt om vår byggd vill ha hjälp med något, som gäller att 

jobba mot eller med Ljungby kommun. Vi skulle gärna vilja dra ihop 

ett möte med föreningslivet och kanske även företagen som finns här, 

om vi kan samarbeta på något sätt så att kommunen vet att vi finns här 

ute. Alla som vill är välkomna på våra styrelsemöten och lägga fram 

sina åsikter eller bara vara med och lyssna och diskutera om olika för-

slag. Det gäller för er också att ni reagera på saker som gäller vår bygd. 

Med dessa ord vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år, och ser fram 

emot ett nytt verksamhetsår. 

 

Många goa hälsningar från  

Bernt Gustafsson ordförande i sockenrådet. 



 

 

Sockenbladet får du på följande sätt:  

Sockenbladet delas ut gratis till alla hushåll i Tannåker.  
Du kan även läsa bladet på vår hemsida: www.tannaker.org 
Du kan abonnera på bladet via e-post, sänd ett mail till  
sara.karlsson@ljungby.nu så dimper bladet ner i din mailbox. 
 

Vi är  tacksamma för frivilliga bidrag, Bankgironr: 5813-2051  
Gilla oss på Facebook!!      / Styrelsen  

Tannåkers Hembygdsförening 
 

Året som gått har varit ett aktivt år för föreningen. Vi har ordnat  
bl.a. Valborgsmässobål,  Midsommardans, Torpvandring i Flahult och  
Sagostund. 
Forskarföreningen (som sorterar under Hembygdsföreningen) har  
blivit klar med boken om torp och backstugor i Skällandsö och  
Sunnerö. Inga-Lill och Sara har tilldelats Ljungby kommuns kultursti-
pendium.  
 
Nu hoppas vi att föreningen blir lika aktiv år 2017. Inventeringen av 
föremål i hembygdsstugan har legat i träda ett tag och bör bli klar. Vi 
hoppas kunna genomföra någon torpvandring och givetvis ska vi fira 
midsommar i parken. Forskarföreningen kommer att starta en ny  
studiecirkel i vår. Denna gång kommer området i 
”kyrkbyn” (Klockaregård, Rykull) och Färle  (Skattegård) att gås  
igenom. Det är meningen att även detta ska mynna i en bok, den  
tredje i serien. Den fjärde och sista boken kommer att beröra torp och 
backstugor på Säteriet och Finnatorp. Du som vill vara med i gruppen 
som startar i mars/april 2017 kan höra av dig till Inga-Lill eller Sara.   
 
Vi hoppas att många vill delta i våra arrangemang under året och öns-
kar alla läsare av bladet ett  
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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 eller flera pass 
att trivas med i vår. 
 

Terminsstart: 

 

MixGympa  Söndagen den 8 Jan kl 19:00 Ledare Monica 

Zumba-Aerobic  Måndag den 9 Jan kl 19:30 Ledare 

Alma 

Pilates   Onsdagen den 11Jan kl 19:30 Ledare Monica 

                                 

Medlemsavgift:  

Vuxen 300 kr/termin 

Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin 

Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis, så passa på att pro-

va. Det är aldrig försent att upptäcka något nytt. 

 

Vi ses efter nyår 

Tannåker-Bolmsö gymnastikförening 
 

Monica Tel: 0372-941 95.   0730 49 54 18.              
 

Alma Tel:  0372-910 18.  0767 68 96 96. 

tel:+46767689696
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Jordbruksmark 

 

Jordbruksmark önskas arrenderas av  
Tina och Erik, Klockaregården, Bolmsö. 

 
Hör av er till Erik: 0706 88 27 90 

 

Bolmsö IF söker dig som vill starta upp 

och vara ansvarig tränare för ett knatte-

lag med barn födda 2011-2014. 

 

För mer info kontakta: 

Annika Fornander 0707 38 82 32 

eller 

Susanne Lööw 0707 33 88 33 

 

Säljes! 
 

 

 

 

 

 

 

Monica Johansson 

0730 49 54 18 

Fina juniorskidor 

(längdåkning)  

ca. 160-165 cm långa.  

100 kr 

Pjäxor (som nya)  

storlek 40 

Passar till skidorna. ’ 

200 kr 
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

Gott Nytt År alla Sockenbladsläsare 

Ta fram er kalender och gör följande bokningar 

 

Lördag 14 januari kl 18.00 

After Jul (Knutsfest) 

Alla hjärtligt välkomna (se annons på annan plats i bladet) 

 

Lördag 18 februari kl.11 

Tjena Känslor (från ca 3 år) - Från klassisk musik till popdängor: 

http://www.musikisyd.se/unga/utbud-forskolaskola/tjena-kanslor/ 

Max publik: 50. Speltid: 30 minuter 

Mer info i nästa Sockenblad 

 

Årsmöte blir måndagen den 13 mars kl 18:30  

Valberedningen består av Gunvor Andersson, Anders Jannesson och 

Donald Carlsson 

 

I mars planerar vi att ha en Irländsk afton 

Mer info i nästa Sockenblad. 

 

Lördag 6 maj planeras Årets Kultur på Landsbygdsatsning tillsam-

mans med Ljungby kommun, se mer info i kommande Sockenblad. 

 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157 

eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person 
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Lördag 18 februari kl.11 

 

Barnteater (från ca 3 år)  

Från klassisk musik till popdängor 

 

Max publik: 50.  

Speltid: 30 minuter 

Spelas i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Mer info i nästa Sockenblad 

 

http://www.musikisyd.se/unga/utbud-forskolaskola/tjena-kanslor/ 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Fiber på Bolmsö 
Så har vi då kommit in på år 2017 och Bolmsö har en toppmodern digital 
infrastruktur med IP Onlys öppna fibernät där var och en fritt kan välja ur ett 
stort utbud av tjänster. Överlägset bäst i Ljungby kommun! 

Styrelsen i Bolmsö Fiber och säkert de flesta fastighetsägarna vill skicka ett 
jättestort tack till Lagadalens Maskin AB och JTD AB. Det är ni som har för-
verkligat fibernätet. Alla från er som medverkat på Bolmsö har gjort ett fan-
tastiskt arbete, visat stor yrkesskicklighet, noggrannhet och samarbetsför-
måga utöver det vanliga. Och därtill alltid haft ett bra bemötande mot oss 
alla. Jim Rosenvang, JTD, som dessutom har projekterat och startat upp nätet 
ger vi en extra eloge.  

Styrelsen vill också tacka alla fastighetsägare på Bolmsö som ställt upp och 
bidragit med råd som underlättat grävningen och alla som engagerat sig och 
gjort så att installationerna i husen har fungerat mycket bra. Fibernätet har 
verkligen byggts tillsammans med er. Utan er samverkan hade vi inte haft ett 
fungerande fibernät på utsatt tid. Stort TACK! 

Lagadalens Maskin är inte klara på Bolmsö utan kommer att vara kvar på ön 
en tid och beroende på hur vintervädret blir, återställa mark, forsla bort 
upptagen sten, laga vägar som gävts av, etc. Belagda vägar kommer troligen 
inte att återställas förrän till våren. Om det blir större håligheter eller sätt-
ningar där grävning utförts, kontakta Lagadalens Maskin så åtgärdar de. 

I skrivande stund pågår driftsättningen av fibernätet. Jag hoppas allt funge-
rat och att ni har kopplat upp er och nu surfar och streamar betydligt snab-
bare än tidigare. Det är alltid lite jobbigt innan man fått allt att fungera. Om 
någon vill ha kontaktinformation till lokala företag för hjälp med uppstart, 
rådgivning och att dra fiber och nätverk kan ni kontakta ordförande eller 
områdesansvariga i föreningen.  

Styrelsen, Bolmsö Fiber ekonomisk förening  
Följ projektet på www.bolmsofiber.se. Se bilder från projektet 

http://www.bolmsofiber.se
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Gott Nytt År önskar  

Bolmsö Hembygdsförening 
 

Så har vi ett nytt verksamhetsår framför oss med både 

tradition och kanske en del nyheter. 

 

Boka redan nu in tid för årsmötet som planeras till måndag 27/2 kl 

18:30 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 

After Jul 
 

Det är populärt med After Work i olika former, nu kör vi After Jul 

(eller kalla det Knutsfest om du vill) 

 

Lördag 14 januari kl 18.00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Det blir Tomtegröt och skinkmacka 

Dans kring granen och Paketauktion! 
 

Ingen föranmälan men ta med dig ett paket för minst 50:- per person. 

Vi kommer att ha lotter till försäljning. 

Paketauktionen fakturerar vi i efterhand. 

 

Alla är varmt välkomna 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Programblad januari 2017  

fredag 6 14.00 Gudstjänst, Tannåker 

  16.00 Kyrkans julfest Bolmsö 

söndag 8 10.00 Missionshuset, gudstjänst 

  16.00 Pingstkyrkan, årsmöte 

  19.00 MixGympa 

måndag 9 19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 10 18.00 Skytte, träning i Bolmsöskolan 

onsdag 11 19.30 Pilates 

lördag 14 18.00 AfterJul (Knutsfest) Bolmsö Bygdegård 

söndag 15 11.00 Högmässa Bolmsö 

  12.00 Manusstopp för bladen 

  16.00 Pingstkyrkan, Kjell Ström 

  19.00 MixGympa 

måndag 16 19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 17 18.00 Skytte, träning i Bolmsöskolan 

onsdag 18 19.30 Pilates 

torsdag 19 15.00 Symöte hos Ingrid Rosenlind 

lördag 21 18.00 Högmässa Tannåker 

söndag 22 19.00 MixGympa 

måndag 23 19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 24 18.00 Skytte, träning i Bolmsöskolan 

onsdag 25 19.30 Pilates 

lördag 28  Skytte, Discokulan i Alvesta 

söndag 29 09.30 Gudstjänst Bolmsö, kyrkkaffe 

  10.00 Missionshuset, gudstjänst 

  10.30 Församlingsmöte Bolmsö församlingshem 

  19.00 MixGympa 

måndag 30 19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 31 18.00 Skytte, träning i Bolmsöskolan 

mailto:hembygd@bolmso.se
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Släktforskning 
 

Ett komplement till den traditionella ”pappersforskningen” 

har på senare år blivit släktforskning via DNA. 

Många släktforskare i flera länder har DNA-testat sig, där-

ibland några Bolmsö– och Tannåkersbor. Vi har fått bortåt 

1000 nya släktingar var, runt om i världen och det är spän-

nande att försöka reda ut hur vi är släkt. Man kan också få 

veta varifrån i världen de egna anorna en gång kom. 

En DNA-grupp har bildats i Ljungby där vi hjälper var-

andra med råd och den 20 mars kommer Peter Sjölund till 

Garvaren för att berätta mer. Peter  är inspirerande och kun-

nig på området. Han har skrivit böcker i ämnet och håller 

föreläsningar och kurser. 

 

Passa på att komma och lyssna på Peter. 

 

Annons kommer när det närmar sig.  

FÖRSAMLINGSMÖTE 
Söndag den 29 januari kl. 10.30 

 Bolmsö församlingshem 
Kyrkovalet 2017 

Hur ska Bolmsö församling se ut i framtiden? 

Kaffeservering 

Kom och säg din mening! 

VÄLKOMNA 
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KYRKANS JULFEST 
 

Bolmsö församling  
Inbjuder alla till julfest 
Fredag 6 januari kl. 16.00 

Gudstjänst I kyrkan tillsammans 
med 

Jonsboda scoutkår 
 

Kaffeservering  
I församlingshemmet 

 
Knep, knåp och lekar 

välkomna 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2017 

10 18.00  Träning, Bolmsö skola Olle o Sven 

17 18.00  Träning, Bolmsö skola Johan o Stefan 

24 18.00  Träning, Bolmsö skola Catrine o Kent 

28   Discokulan, Alvesta  

31 18.00  Träning, Bolmsö skola Olle o Stefan 

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening 

Se även www.bolmso.se/skytte 
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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 

Bolmsö församlings framtid 
 

Det är kyrkoval hösten 2017 och Bolmsö församling ska välja  

ledamöter till pastoratets kyrkfullmäktige.  

Församlingen ska även inom sig utse ett församlingsråd som ansvarar 

för församlingens verksamhet, därför kommer vi att utlysa ett möte den 

29 januari där församlingsborna har möjlighet att både föreslå le-

damöter till fullmäktige och utse ett församlingsråd.   

 

Nu är det så att flera av nuvarande församlingsrådsledamöter kommer 

att sluta vid årskiftet 2017-2018, därför vädjar vi till alla som har för-

samlingen och kyrkans verksamhet kär att fundera på kandidater på de 

platser som blir tomma eller om man vill göra en insats själv. 

 

Om vi inte får till ett församlingsråd på minst fyra personer så har vi 

inte möjlighet att vara en egen församling och därmed måste vi gå upp 

i någon annan  församling. 

 

Vi hoppas på att vi kan ha en konstruktiv dialog den 29 januari hur vi 

vill att församlingens framtid ska se ut. 
 

Församlingsrådet                                                                                                                                                                         

 

 

13 

Vet du vad Gräsroten är? 

 

Svenska Spel gynnar ungdomsidrotten via Gräsroten. Alla som spelar 

på Svenska Spel tex Lotto, Tips mm kan ansluta sitt spelkort till Gräs-

roten. Fråga hos spelombudet om du vill ha hjälp. 
 

Bolmsö Skytteförening är en av dessa föreningar som du kan välja att 

stödja via Gräsroten. Det går att ansluta mer än en förening om man så 

önskar. 
 

2016 har Bolmsö Skytteförening fått 1432:-. Vi tackar varmt för detta 

stöd. 
 

Vill du köpa Bingolotter så kontakta Bernt Andersson, Håringe 
 

Bolmsö Skytteförening 

Skolfoton 
 

Vi har en förhoppning om att åtminstone få komplett samling skolfoton 

från Bolmsöskolan, Här saknar vi följande foton: 
 

1967-1968 Bolmsöskolan klass 3-4 

1968-1969 Bolmsöskolan klass 3-4   

1970-1971 Bolmsöskolan klass 5-6   

1972-1973 Bolmsöskolan klass 3-4   

1974-1975 Bolmsöskolan klass 5-6   

1979-1980 Bolmsöskolan klass 3-4  
 

Har du skolfoto från något av dessa år ber vi att få låna och scanna av 

bilderna 
 

Kontakta Solveig Carlsson, 0372-91000, hembygd@bolmso.se 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Vi vill önska alla ett riktigt Gott Nytt År! 
”Jesus Kristus är densamme i går och  

i dag och i evighet.” (Hebr. 13:8) 

 

Mona Milston, Anna Milston, Rykull 

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus  

8 jan 10.00 Gudstjänst, Linda Andersson 

29 jan 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson, sång Mylla 

Alla är välkomna på Gudstjänsterna 

Tannåkers Pingstkyrka  

8 jan 16.00 Årsmöte 

15 jan 16.00 Kjell Ström 

29 jan 18.00 Gtj i Jonsboda Missionshus, Linda Andersson, Sång: Mylla 

Varmt välkomna till samlingarna! 

MANUS 
Till dig som vill lämna manus på papper 

För att underlätta arbetet med sockenbladet ber vi er att 

lägga alla manus i sockenrådens postlåda i affären. 

OBS! detta gäller även er på Bolmsö. 

 

/redaktören för bladet 
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Kyrkligt program januari månad 

6 14.00 Gudstjänst, Tannåker 

6 16.00 Julfest, Bolmsö 

15 11.00 Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

19 15.00 Syföreningen, Ingrid Rosenlind 

21 18.00 Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

29 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, Fall, Kyrkkaffe 

5 feb 18.00 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  



 

 

Bernt Gustavsson 
ordförande 

0706-32 75 48  
sivobernt@dannas.se 

Birgit Eklund 
kassör 

0738-11 89 51 
lillboden_jonsboda@hotmail.com  

Sabine Elmquist Levin 
sekreterare 

0702-92 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson 
v. ordförande 

0370-450 18 

Marie Kårhammer 
ledamot 

0702-24 08 48  
marie@karhammer.com 

Bertil I Elmqvist 
ledamot 

0708-19 76 00 
bertil@tannaker.se 

Ingrid Rosenlind 
ledamot 

0702-34 38 89 
0372-931 10 

Anne-Marie Kårhammer  
ersättare 

0703-61 82 53 
am@karhammer.com  

Ingrid Munro 
ersättare 

0370-450 80 
munro@spray.se 

Redaktör för sockenbladet: 
Sara Karlsson 

0703-44 61 05 
sara.karlsson@ljungby.nu 

 Lägg pappersmanus i sockenrådets 
brevlåda i affären 

 Mejla till manus@bolmso.se (Bolmsö 
och Tannåkers sockenråd har 
gemensam epost-adress) 

Manus lämnar du på följande sätt: 

Tänk på att sockenbladet blir vad du gör det till. Det är dina bidrag 
som skapar innehållet i bladet. 

Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet  
trycks på 

Sockenrådets nästa möte den 12 januari kl 19.00 
 

 


