
 

 

 

Manusstopp för marsnumret:  
15 februari kl. 12.00 

 FEBRUARI 2017 

Hej alla Tannåkersbor.  
Vi i styrelsen för sockenrådet har tänkt lite på  

hur första sidan i sockenbladet skall se ut.  
Då har vi tänkt att ni som sockenbor kan  

hjälpa till att utforma den sidan.  
Det kan till exempel vara någon   

person som har anknytning till Tannåker eller  
närliggande område som skriver eller  

intervjuas av någon av er i Tannåker eller  
Skällandsö eller varför inte Roen eller Flahult.  

Vi får hjälpas åt att utforma bladet så det blir intressant  
att läsa och framför allt att ni också får hjälpa till med  
första sidan. Ni kan skicka in till manus@bolmso.se.  

 
Ni kan gärna höra av er till mig eller någon annan i styrelsen om ni är 
intresserade av att skriva. Även barn som vill skriva om till exempel 
vad de gör i skolan, i scouterna eller på fritiden, eller vem som har ta-
git upp den största fisken i sjön. Man kan ju också undra vem som har 
dragit ut pluggen ur sjön, nu när vattenståndet är så lågt.  
 
Vi får försöka att hitta nya lösningar på det hela tiden. Även föreningar-
na  i närheten kan skriva om sin verksamhet. Den som kommer in först 
i månaden får sitt publicerat i den månaden. Sista datum för att det 
skall komma med i nästkommande månad är den 15 i varje månad. 
 

Väl mött och ett fortsatt gott nytt år önskar  

ordförande Bernt Gustafsson 

mailto:manus@bolmso.se


 

 

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  

Böckerna om Tannåker 
 

Tannåkers skola  
Några enstaka exemplar finns kvar (50:-) 

 
Butiker i Tannåkerbygden 

Slutsåld 
 

Tannåkers kyrkogård, guide 2013  
Finns fortfarande att köpa (300:-) 

 
Torp och backstugor i Kvarkhult, Flahult och Roen 

Vårt lager är slutsålt men boken kan fortfarande  
beställas på t.ex. bokus.com (135:-) 

 
Torp och backstugor i Skällandsö och Sunnerö 
Vi har i dagsläget ett tiotal böcker kvar (140:-) 

 
Böckerna finns hos Inga-Lill och Sara. 

************************************** 
Om några månader drar vi igång en ny studiecirkel för att hitta rester 
efter torp och backstugor i Tannåkers centrala delar (Rykull, Klockare-
gård och Skattegård). Hoppas att du vill vara med, annons kommer. 

 

************************************** 
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Barnteater: Tjena Känslor  
 

Lördag 18 februari kl.10:30 
Fika serveras från kl 10 

 

En omvälvande resa med fyra stråkar. Stråkkvartetten Sexton Strängar 

utforskar det här med känslor. Känslor som kommer, stannar kvar en 

stund för att sedan försvinna eller bli till andra känslor. Med musiken 

som farkost slungas barnen ut på en svängig och omväxlande känslo-

resa genom Vivaldi, visor, schlagerhits och filmmusik. Hur ser man ut 

när man är riktigt, riktigt arg? Hur låter coolhet? Kan man vara glad 

inuti? Barnen får lyssna, sjunga med och själva ta plats i denna före-

ställning som kan inspirera till vidare samtal om känslor och musik. 

(från ca 3 år) 
Spelplats: Bolmsö bygdegård Sjöviken 

Max publik: 50. Speltid: 30 minuter 

 

Biljettpris: 60 kr barn, 60 kr vuxen. 
 

Förköp av biljetter på turistbyrån i Ljungby, tel: 0372-78 92 20 

ev resterande biljetter säljs i bygdegården från kl 10.00 

 
Arrangörer:  

Bolmsö Bygdegårdsförening, Musik i Syd och Ljungby kommun 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 
 

Månadsmöte 
6 februari kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi ser gärna nya deltagare på våra månadsmöten. 

 
 

ÅRSMÖTE 

6 mars kallas alla medlemmar till årsmöte kl 18 i Tannå-

kers församlingshem. Vi bjuder på fika. 
 
 

Rapport från Rödakorsauktionen den 19 nov                                                  
16 220 kr blev det fantastiska resultatet. 

Vi säger ett särskilt tack till företag som sponsrat oss med gåvor 

Men vad vore allt detta om inte ni privatpersoner hjälper till med det 

praktiska, skänker gåvor och framförallt handlar. Ett stort tack även till 

Bruno som så skickligt trissar upp priserna och till er som var med och 

visade kläder från Kupan. 
 
 

Rapport från Julmarknaden den 3 dec 
2 430 kr sålde vi lotter och bröd för. Tack alla ni som skänkte lottvins-

ter och bröd. 

Tack till er som jobbade med försäljningen denna dag. 
 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
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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 vid affären. 

OBS! detta gäller även er på Bolmsö. 

 

/redaktören för bladet 

Årsmötet som planeras till måndag 27/2 kl 18:30  

i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 

Valberedningen består av : 

Håkan Wiktorsson, Karl-Gustaf Bolmblad och Annika Ström. 
 

SKOLFOTON. 

Vi har en förhoppning om att åtminstone få komplett samling skolfoto 

från Bolmsöskolan, Här saknar vi följande foto: 
 

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 

hembygd@bolmso.se 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

 

mailto:hembygd@bolmso.se


 

 

Affärslokalen i Tannåker 
Bästa vänner och alla ni som har ett intresse av Tannåkers affär. 

Den 21 maj 2004 blev jag plötsligt ägare till affären i Tannåker. Det 

var ett snabbt beslut, och anledningen till detta var att undvika att affä-

ren försvann och lades ner då den hotades att bli ombyggd till semes-

terbostäder. I Tannåker har det funnits en affär i över 100 år, och att se 

denna epok försvinna vore verkligen tråkigt. 

Jag behöver nog inte orda om vad en fungerande butik faktiskt betyder 

för den bygd vi bor i ännu idag, även om det dock har hänt en hel del 

på 100 år. 

 

Det var familjen Jansson som byggde och drev butiken på ett förnäm-

ligt sätt under många år, men tyvärr så kom det till ett slut, och efter 

flera försök att hitta en annan långvarig lösning så satte de butiken till 

försäljning. Detta är nu för snart 13 år sedan och vi sitter fortfarande 

med samma problem; nämligen att finna en långvarig lösning för att vi 

ska kunna behålla butiken med dess service och inte minst som en na-

turlig träffpunkt. 

Smålänningen 

skrev felaktigt 

den 4/1 att buti-

ken blivit såld 

och köpt ett fler-

tal gånger vilket 

inte stämmer. 

Det är förmodli-

gen på grund av 

att det just bara 

varit två ägare i 

över 50 år som 

vi faktiskt haft 

en året runt öp-

pen butik så 

många år. 

 

2004 – 2005 genomförde vi en större ombyggnad med hjälp av mycket 

arbete och stora investeringar. Vi ökade ut butiksytan, byggde nytt kyl-
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rum samt byggde till cafédelen.  Lokalen för cyklar och kajaker bygg-

des om och allt bands samman av ett helt nytt tak över hela byggnaden. 

Syftet var förhoppningen av att skapa en stabil plattform som gav för-

utsättningar för en långsiktig drift av butiken med någon entreprenör 

som var villig att satsa vidare på det. Med denna plattform säkrade man 

också att byggnaden inte så lätt kunde ändras till andra ändamål än till 

det som den är avsedd för. Förutsättningen för att bedriva en verksam-

het finns idag, men det är långt ifrån ett självspelande piano, och det 

bygger på att det finns ett genuint intresse bland oss som bor i närbyg-

den, samt att man kan vara ett gott alternativ och komplement till alla 

de gäster/turister som kommer hit. 

 

Så var står vi idag? 

Affären är idag stängd som några säkert har märkt. 

 Dessutom har vi samtidigt fått påpekande om brister vad gäller driv-

medelsförsäljningen. 

Qstar som varit en god supporter och varit en av de få, eller kanske det 
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enda bolaget som vill satsa på landsbygden, har fått nya krav på sig. 

Under alla de år som det sålts drivmedel och oljor i Tannåker, har det 

aldrig hänt något med spill eller andra tillbud vad gäller detta. Men för 

att möta ytterligare krav krävs nu en rejäl investering. Dels måste spill-

skyddet byggas om, Påkörningsskydd monteras och fastighetens vägg 

och fönster ska kunna stå emot en eld i 60 minuter. Påfyllning får ock-

så bara ske nattetid vilket fördyrar transporterna för Qstar. 

Naturligtvis vore det en katastrof för oss alla om Qstar försvinner. 

Dessutom skulle det medföra stora kostnader för alla som behöver tan-

ka maskiner och båtar. Idag får man transportera högst 20 l drivmedel i 

bilen utan att ha varningsskyltar. Om man sedan förvarar mer än 100 l 

bränsle hemma på gården måste man ha ett tillstånd som kostar minst 

5000 kr/år. 

Detta skulle vi 

kanske tänkt mer 

på innan vi fyllde 

upp bilen på den 

för dagen billi-

gaste bensinsta-

tion trots att vi 

fick köra lite 

längre i många 

fall. Billigt blir 

till slut ofta dyrt 

som man säger. 

 

Vi behöver där-

för säkra att 

Qstar stannar kvar, dels genom att se till att vi bidrar med något och 

faktiskt stannar och tankar där. Men oavsett det är det mycket osäkert 

då vi just nu arbetar med att ta fram en total kostnadsplan. Blir inve-

steringen för dyr i förhållande till inkomsten kommer det att läggas ner. 

2016 sjönk försäljningen med 12000 liter i förhållande till året 2015. 

Affären behöver en ny beklädnad mot bensinpumparna samt nya 

brandsäkra fönster. Dessutom behövs en renovering av lokalerna då det 

nu är mer än 10 år sedan vi gjorde fint sist. Avlopp och vatten är också 

en fråga som ska lösas. Fiber bör dras in. 
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Mitt i allt finns också en mängd positiva bitar. 

Affären fungerar som en naturlig träffpunkt vilket kanske är den vikti-

gaste funktionen. All annan service med post, paket, apotek, systembo-

lag, hemkörning och drivmedel har fungerarat bra. 

Att sitta i caféet vinter som sommar och prata med de som kommer för-

bi är en glädje. 

 

Mycket frivilligt arbete har lagts ner vilket visar viljan av att hjälpa till. 

Göstas insats för affären går utöver alla gränser och uppskattas enormt 

mycket. 

Familjerna Söderberg, Petersson och all personal har verkligen lagt ner 

ett enormt arbete under de 13 år som jag ägt affären och resultatet har 

trots allt varit att den överlevt ytterligare 13 år. 

  

Nu gäller det att ta nya tag och komma fram till en långsiktig lösning. 

Vilken lösning det än blir och hur optimistisk man än är så kan inte en 

framtida lösning bygga på att endast 20-25% av oss alla visar sig i affä-

ren minst 1 gång/vecka. Befolknings underlaget är helt enkelt för litet 

för det. 

 

Mitt arbete är att ta hand om de som mist sina ben eller armar ofta i de 

länder där ingen annan gör det och därför säljer jag mycket gärna 

byggnaderna eller finner en annan lösning, men med ett litet villkor 

vilket är att köparen förbinder sig att driva affär i lokalerna. 

 

Varma hälsningar till er alla 

Bengt o Helle Söderberg 

B.soderberg@sol.nu 

Förtydligande 

Affärsfastigheten har haft två ägare, först Göte Jansson och nu Bengt 

Söderberg. 

De som hyrt lokalen och drivit affärsverksamhet, efter Göte och Ka-

rin, varit många. Just nu kommer jag ihåg Ingrid o Bertil, Eriksson, 

Arne, Sackelius, Persson Luttrén, Söderberg samt Lotte o Gert. 

/Sara Karlsson 
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Programblad februari 2017  

söndag 5 16.00 Gudstjänst, Bolmsö 

  18.00 Gudstjänst, Tannåker 

  19.00 MixGympa 

måndag 6 18.00 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem 

  19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 7 18.00 Luftgevär skolan 

onsdag 8 19.30 Pilates 

torsdag 9  Skytte Lövåsen Cup 

fredag 10  Skytte Lövåsen Cup 

lördag 11  Skytte Lövåsen Cup 

söndag 12 9.30 Gudstjänst, Tannåker, kaffeservering 

  10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus 

  16.00 Kjell Ström, Pingstkyrkan 

  19.00 MixGympa 

måndag 13 19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 14 14.00 Daglediga, Tannåker 

  18.00 Luftgevär skolan 

onsdag 15 12.00 Manusstopp för bladen 

  18.00 Pilates 

torsdag 16 15.00 Syföreningen, Ingegerd Gustavsson 

  18.00 Församlingsråd, Bolmsö 

lördag 18 10.00 Barnteater, Bolmsö bygdegård, Sjöviken 

söndag 19 9.30 Gudstjänst, Bolmsö 

  19.00 MixGympa  
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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 

måndag 20 19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 21 18.00 Luftgevär skolan 

onsdag 22 19.30 Pilates 

söndag 26 11.00 Högmässa, Tannåker 

  16.00 Gudstjänst, Pingstkyrkan 

  19.00 MixGympa 

måndag 27 18.30 Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening, Sjöviken 

  19.30 Zumba-Aerobic 

tisdag 28 18.00 Luftgevär skolan 

Programblad februari 2017  

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Fiber på Bolmsö 
Driftsättningen av fibernätet har fungerat över förväntan och vi har fått be-
kräftelse från många på Bolmsö om hur de nu kan arbeta hemifrån och hur 
mycket bättre det blivit. Vi är flera som kopplat in internet-TV-telefoni via 
fibernätet och allt fungerar alldeles förträffligt!  

För er som nyttjar 3 månader kostnadsfritt internet är sista datum den 19 
mars.  Om ni därefter vill fortsätta använda internet-TV-telefoni, eller om ni 
vill avbryta gratistjänsten tidigare för att välja en tjänsteleverantör, gå in på 
www.ip-only.se/portal och gör ett aktivt val eller kontakta den tjänsteleve-
rantör ni ska ha.  

Inkoppling router, TV- och telefoniboxar i fiberenheten 

IP Only har nyligen gått över till så kallad "free seating" på fiberenheten, vil-
ket innebär att alla 4 uttagen på fiberenheten (Inteno) är eller kan aktiveras 
för alla tjänster, dvs. internet, TV och telefontjänst. Alla leverantörer har ock-
så tillgång till aktiveringssystemet. För att veta hur du ska koppla din utrust-
ning, följ instruktionen från din tjänsteleverantör eller kontakta dem. Om 
man t.ex. ska koppla in 2 eller 3 TV-apparater kan man spara pengar på 
mindre erforderlig utrustning. 

Vid problem med internet, TV eller telefoni  
Om du får problem med internet, TV eller telefoni, gör felanmälan direkt till 
din tjänsteleverantör för snabbast hantering. 

Information om fibernätet på Bolmsö 
  - Grävsträcka ca. 7,4 mil  - 14,5 mil blåst fiber i fiberslang 
  - 7,1 mil är 2-ledarfiber till hus - 2 932 svetsade fiberskarvar  
  - 348 mil total längd enkelfiber - 387 beställda anslutningar 
 - Längsta fibern från nod till fastighet är 1,5 mil (Håringe 1:23) och 
   kortast fiber är 482 m (Bollstad 1:41). 
  - Fibernätsägare är IP Only Networks AB 

Styrelsen, Bolmsö Fiber ekonomisk förening  
Följ oss på www.bolmsofiber.se. Löpande info och bilder från projektet. 
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

Lördag 18 februari kl. 10:30  OBS NY TID!!!! 

Barnteater, Tjena Känslor (från ca 3 år) - Från klassisk musik till pop-

dängor: 

Se särskild annons 

 

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 kommande Sockenblad. 

 

Lördag 6 maj planeras Årets Kultur på Landsbygdsatsning tillsam-

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

 

TACK för engagemang vid våra Ungdomsträffar. 

 

TACK för en mycket trevlig Julfest i januari. God gröt och så mycket 

dans kring granen och en fantastikt paketauktion med två utropare. Det 

måste vi göra igen! 

 

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

eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

https://app.rule.io/link/nl/n_54qb/a/n_1uc/d/n_tzq/di/n_rt/s/n_17w073/e/n_930sz
http://www.bolmsofiber.se


 

 

 

Så mycket att vara glad  

och tacksam över 

 

 

Varje dag får vi läsa och höra om tråkiga saker och då är det lätt att allt 

blir svart och trist och man mår dåligt. 

Jag vill istället att vi lyfter fram det som är bra och som vi kan vara 

glada och stolta över. 

 

Jag är stolt och glad över att alla fastigheter på Bolmsö har haft möjlig-

het att ansluta sig till fibernätet och att det kom igång innan jul. Tack-

sam för det stora och bra arbete som Jan Starck och fiberföreningen 

gjort som både snabbat på anslutningen och till ett väldigt bra pris. 

Men också tacksam för det arbete som gjorts tidigare av Anders Olsson 

som började arbeta med frågan för kanske 15 år sedan och Lars-Uno 

Åkesson som drog det tunga lasset för 10 år sedan när ADSL kom till 

trakten. 

 

Jag är stolt och glad över att vi med största sannolikhet haft en befolk-

ningstillväxt i området under 2016. Välkomnar de nyinflyttade och ser 

fram emot att få lära känna er. Kom på alla aktiviteter som händer i 

trakten, lär känna oss som bor här och delta i det som händer på orten. 

 

Jag är stolt och glad över de föreningar som vi har och allt som åstad-

koms. Tänk att Skytteföreningen hållit på i mer än 100 år. Att Tannå-

ker-Bolmsö Gymnastikförening har gympapass tre gånger i veckan på 

ett befolkningsunderlag på ca 600 personer. Att Bolmsö IF som 

”KorpJohan” startade för mer än 30 år sedan har så många barn enga-

gerade. Att Jonsboda Scouter och bygdegårdsföreningarna också har 

bra barn och ungdomsverksamhet. Att Sockenråden engagerar sig för 

att vi skall ha en bra bygd att leva i och ger ut Sockenblad varje månad, 

att vi har så många föreningar som bidrar till vår positiva bygd. 

 

Jag är glad och stolt över det arbete och engagemang som varit grun-

den till att Bolmsö Bygdegård Sjöviken kunnat genomföra en stor inve-

stering i bättre lokaler som gynnar hela bygden. Att detta kunnat göras 
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och gått i land även ekonomiskt. Så tacksam till så många. 

 

Jag är så glad och tacksam över att Bolmsö Hembygdsförening kunnat 

köpa hembygdsparken, att vi har ett nytt fint sticketak på ladugården i 

hembygdsparken. Att så många kommer och arbetar och deltar i mid-

sommarfesterna och de andra arrangemangen som görs. 

 

Jag är så glad och tacksam för det Kulturliv som vi har på orten. För 

produktionerna från Bolmenbygdens Kulturförening. För musik och 

teaterupplevelser i Bygdegården, för kör och konserter i kyrkan. Vi har 

så mycket, så nära oss, tack vare att vi engagerar oss i vår hembygd. 

Jag är stolt och tacksam att jag får möjligheten att vara engagerad att få 

vara med i gemenskapen. Detta skall vi vara rädda om, vi skall arbeta 

vidare med den anda som vi har, att alla som flyttar till trakten också 

kommer med och får engagera sig. Välkomna med! 

 

Det är denna känsla och framåt planerande vi skall ha med oss när det 

är svackor. Fokusera på vad vi kan göra, se möjligheter. 

 

Visst har vi orosmoln, med kanske svarta kanter. Vad blir det av affä-

ren, Vad blir det av Hägern, Hur är skolans framtid, är bensinmacken 

hotad, kommer bokbussen att bestå, kommer vi att ha kvar våra kyrkor 

och församlingar, blir det folk till Församlingsråden. Ja det går att rada 

upp många frågetecken. I vissa fall kanske det blir förändringar, som 

också kan vara positiva. Vi vet inte. Klart vi skall arbeta för den bästa 

lösningen. I många fall kan vi vara med att påverka, handla i affären, 

tanka i macken, ha barn i skolåldern, låna böcker, deltaga i kyrkan 

verksamhet osv. Men låt inte det negativa ta överhanden. Var glad och 

stolt för vad som verkligen händer och tala om för dem som gör något 

bra att vi är stolta över dem. 

 

Visa uppskattning, var engagerad, det ger mycket tillbaka. 

 

Jag är stolt, glad och tacksam 

Solveig i Håringe 
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Polisen i Ljungby tel: 010-562 22 27 
 
Detta är ett telefonnummer till Polisen lokalt i Ljungby. 
Det är bemannat dygnet runt och kan användas som alternativ till 
tel: 114 14 som kan vara svårt att komma fram på och där den som 
svarar kan sitta var som helst i landet. 
 

OBS! Vid akuta situationer, ring 112, som alltid. 

Vision ”Bolmsö till Tusen” 
 

Boka in torsdagen den 23 mars för ett spännande möte då vi 

bjudit in en intressant föreläsare och eldsjäl till Sjöviken, 

Bolmsö Bygdegård. 

Kl 18:30-21:00 

 

Gäller alla boende på Bolmsö och Tannåker. 

Vi bjuder på Smörgåstårta, kaffe och kaka. 

Mer information om mötet kommer i nästa Sockenblad, 

men… vi räknar med att Du kommer. 

Anmälan senast den 6 mars till någon av oss i Bolmsö Sock-

enråd 

 

 

 

 

Välkomna 

Bolmsö Sockenråd               
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Välkommen till medeltiden och en riktig saga med både prins, prin-
sessor och till och med en drake. Ja, och då menar vi inte drottningen 
utan en riktig sagodrake. Men lever de verkligen lyckliga i alla sina da-
gar och kan en medeltida prins verkligen vara laktosintolerant? 
 

Välkomna tillbaka  
till godsmagasinet i Lagan  

och medeltidsfarsen 
 

”Ricky Riddare”. 
Premiär 24/6 kl. 18.00 

Övriga föreställningar: 25 juni 16.00 
    29 juni 19.00 
    30 juni 18.00 
    1 juli 19.00 
    2 juli 16.00 
 
Köp dina biljetter på www.biljettkiosken.se  
eller på Ljungby turistbyrå. 

Bolmsösonen Simon Johansson  
är en av huvudrollerna ;-) 

 
Biljettkiosken 
Om biljettkiosken: Varför krångla till det? Biljettkiosken är i dag det 
enda biljettsystem som inte kräver registrering och personligt konto 
när biljettköp görs. 

http://www.biljettkiosken.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus, februari  

12  10.00 Gudstjänst, Linda Andersson, sång: Sara Åkesson 

26 16.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka. Ingrid Munro. 
Obs tid och plats 

Alla är välkomna på Gudstjänsterna 

Tannåkers Pingstkyrka februari 

12 16.00 Kjell Ström 

26 16.00 Ingrid Munro, sång Maria o Anders Ericsson 

Varmt välkomna  

Alla Hjärtans Dag 14 februari:  
Daglediga kl 14.00 i Tannåkers församlingshem 
Glädjespridarna från Ljungby sjunger och spelar 

Välkomna 
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Kyrkligt program februari månad 

5 16.00 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

5 18.00 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

12 9.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrkund, kaffe i vapenhuset 

16 15.00 Syföreningen, Ingegerd Gustavsson 

16 18.00 Församlingsråd, Bolmsö 

19 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund, kyrkkaffe 

26 11.00 Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund, kyrkkaffe i försam-
lingshemmet och nomineringsmöte inför valet. 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2017 

31/1 18.00  Årsmöte (inget skytte) skolan  

7 18.00  Luftgevär skolan Olle o Sven 

9-11   Lövåsen Cup, Växjö  

14 18.00  Luftgevär skolan Johan o Stefan 

21 18.00  Luftgevär skolan Catrine o Kent 

28 18.00  Luftgevär skolan Olle o Stefan 

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening 

Se även www.bolmso.se/skytte 

 



 

 

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 tisdag den 7 februari kl. 19 på Åsarna 
 

 


