
 

 

Manusstopp för marsnumret:  
15 februari kl. 12.00 

 

FEBRUARI  2018 
 

God fortsättning på det nya året. Nu är det min  

tur att presentera mig. Jag sitter med i sockenrådet som  

ledamot och mitt namn är Rolf Brorsson,   

jag är 58 år och bor i Skällandsö och där har jag bott  

hela mitt liv. Mina närmsta grannar är Siv och Bernt.  

Grundskola gick jag på Bolmsö, klass 1-6 1966-1972 sedan  

flyttade jag över till Kungshögskolan i Ljungby och där gick  

jag 7-9. Efter detta började jag arbeta på mina föräldrars gård  

och lite skogsarbete tillsammans med pappa gjorde vi dagsverken  

hos andra. 1980 blev jag anställd på dåvarande Starla-verken,  

fram till augusti 2013, då produktionen av avgassystem flyttades till 

Frankrike. Hösten 2013 startades åter produktionen upp, och då blev 

jag tillfrågad om jag ville fortsätta, och det ville jag. Mina arbetsupp-

gifter är att köra fram material till produktionen samt städning av pro-

duktionslokalerna och lagret. 

På fritiden ägnar jag mig mest åt huset och trädgården samt promena-

der med Siv och 

Bernts hund och 

gymnastiken på 

Bolmsö skola. Ni 

får ha det så bra så 

kanske vi hörs och 

syns framöver.  

 

Mvh Rolf Brorsson 

Skällandsö  



 

 

Sockenbladet får du på följande sätt:  
Sockenbladet delas ut gratis till alla hushåll i Tannåker. Bladet finns 
också på vår hemsida: www.tannaker.org och på Facebook 
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  
/ Styrelsen  

Fikas orgel  
 
Fredrika Jonasdotter var lärare i Tannåkers skola från 1886. Hon kalla-
des för Fika och hon bodde den mesta tiden i Fikastugan i L Färle. 
Fika var syster till Gustava i L Färle som var mor till bl.a. Per i Färle och 
Herman Andersson i Vänhem. 
Fika skötte även orgelspelet i kyrkan på söndagarna. Hon hade en or-
gel i Fikastugan som hon övade psalmerna på. Fika dog år 1925 och 
har sin grav med sten på Tannåkers kyrkogård i närheten av klocksta-
peln. 
 

I oktober 2017 fick jag ett samtal från Värnamo, det var Herman An-
derssons sonson. Vid Fikas bortgång hade Herman tagit hand om Fikas 
orgel. Sonen Bernt, som blev kantor, spelade sina läxor på denna. Nu 
hade Bernts söner inte plats för instrumentet längre och ville lämna 
över den till Tannåkers Hembygdsförening. 
 

Efter diskussion om var vi skulle kunna placera orgeln, fick vi försam-
lingsrådets löfte att placera den i lilla salen i församlingshemmet. Det-
ta är vi mycket tacksamma för. Vi är också glada för att orgeln kom 
tillbaka till Tannåker. Även Hermans barnbarn var glada, de menar att 
orgeln har hittat rätt plats. Fika undervisade ju i skolan ,som nu är för-
samlingshem, och spelade i kyrkan. 
 

Í anslutning till orgeln kommer hembygdsföreningen att placera ett 
foto på Fredrika Jonasdotter och en kort berättelse om hennes liv. 
 
Sara Karlsson, ordf. Tannåkers Hembygdsförening 

 

 

Jazz i Baljans Världsturné 2018 

går till följande platser: 

 
Tisdag 28 februari Gautablick, Lidhult 

Torsdag 1 mars Bolmsö Bygdegård 
Tisdag 6 mars Södra Ljunga Bygdegård. 

 

Som vanligt är det fri entré och start klockan 19.00  

 
Torsdag 1 mars i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Kaffeservering från kl 18:30 
 

Intäkterna från kaffeserveringen går till  
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Dubbelnummer juli / augusti 2018 
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”  

kommer manusstopp för både  

juli– och augustibladet bli den 

15 juni 2018. 

Ni måste alltså planera era arrangemang i god tid. 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd 

Allsång på Skansen Sjöviken 
 

Lördag 3 februari 2018, kl 18:30 

 

Go’a och trevliga personer  

att träffa, sjunga så mycket man vill,  

äta lite gott och ha en himla trevlig kväll ihop. 

 

Så välkomna alla och en var till en gohällige kväll. 

Ingen föranmälan och öppet för alla. 

 

150:- i entré för de vuxne tar vi och för det blir det något att 

äta och något gott till kaffet. Måltidsdryck ingår,  

vill ni ha något annat får ni ta det mer er. 

 

Det går bra att betala med kontanter eller swish vid entrén 

 

Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF februari 2018 

lö 3 10.00 Föreningsmästerskap, mauser Skjutbanan 

ti 6 18.00 Luftgevär, träning i skolan Johan o Catrine 

Lövåsen Cup (anmäl senast 1/2 Lövåsen/Växjö to 8—lö 10 

ti 13 18.00 Luftgevär, träning i skolan Stefan o Catrine 

ti 20 18.00 Luftgevär, träning i skolan Catrine 

ti 27 18.00 Luftgevär, träning i skolan Kent o Johan 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30  
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar. 
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 

 
Prova att skjuta med luftgevär 
 
 

Välkomna. / Ledarna  

Prova på gratis 3 gånger 

Slutsmällen på Bolmsö skjutbana 

 

Lördagen den 3/2 kl 10,  skjuts det sista 

’Föreningsmästerskapet i mauser. 

Vi börjar med skyttet kl 10 och vid ca kl 12 blir det grillning.  

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna./ Styrelsen 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhfmNhYXYAhVFP5oKHRrUCFIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_68546673_blank-template-for-sport-target-vector-shooting-competition-clean-target-with-num


 

 

Hej kära Tannåkersbo. 
Efter en del tråkiga incidenter som inträffat i vår bygd, med bl.a. in-

brott så vill jag uppmana folk som lämnar sina bostäder att be grannen 

titta till bostäderna, och då gärna gå en runda runt husen och titta så det 

inte ligger t.ex. en sten på soptunnan eller på trappan, det är ofta tecken 

på att de kommer tillbaka för att se om huset står obebott. Ligger ste-

nen, kvar kan de arbeta ostört. Var inte rädda för att ta kontakt med 

folk som bor i närheten där du bor, och be dem titta till huset. Jag har 

fått samtal från nära anhöriga, som är oroliga för om det skall drabba 

dem eller släktingar som bor i huset. Det är inte trevligt om man kom-

mer hem och det är tömt på saker som man kanske har fått som arv, 

eller smycken som man fått av nära och kära. Tänk på att hjälpa och 

stötta varandra. Är det något om det här ni undrar över, så hör gärna av 

er, om ni vill att vi skall ordna ett möte om detta. 

Tänk på att en liten hjälp kan betyda så mycket för varandra. 

 

Med vänlig hälsning  Bernt Gustafsson  

ordförande i Tannåkers sockenråd. 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 

5 februari kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp å brygger vi kaffe 

Planering inför årsmötet och påskblommor 

Vi ser gärna nya deltagare på våra månadsmöten. 
 

9 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp å brygger vi kaffe 

Vi planerar inför våffeldagen 
 

ÅRSMÖTE 

5 mars kallas alla medlemmar till årsmöte kl 18 i Tannåkers för-

samlingshem. Vi bjuder på fika. 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
Eller gå in på redcross.se. Glöm inte skriva att du vill tillhöra 
Bolmsö-Tannåkerskretsen. 

Årsmöte med  

Bolmsö Hembygdsförening 

 
Måndag 26/2 kl 18:30 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 

Valberedningen består av Håkan Wiktorsson 

(sammankallande), Annika Ström och Karl-Gustaf 

Bolmblad. 
 

Styrelsen arbetar för att få en föreläsare till årsmötet som kan berätta 

om utgrävningarna på Getterön som gjordes häromåret och de gamla 

stubbarna i södra Bolmen. När manus till Sockenbladet skrivs har vi 

inte fått detta klart. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 
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Programblad februari 2018  
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Onsdag 14/2, 14/3, 11/4, 4/7 Torsdag 8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5, 28/6 

Skällandsö 15.15—15.30 Färle 14.40 - 14.55 

Jonsboda 15.35—15.50 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag 22/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14/6 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Stapeled 15.30 - 15.45 Perstorp 16.55 - 17.10 

Skogshäll 15.50 - 16.05  Österås 17.15 - 17.30 

    

Bolmsö skola 13/2, 27/2, 13/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 (10.15-11.20) 

onsdag 28/1 11.00 Gudstjänst, Bolmsö 

torsdag 1 18.30 Scouterna 

fredag 2 17.30 Tabata i skolan 

lördag 3 10.00 Slutsmällen på Bolmsö skjutbana 

  18.30 Allsång i Sjöviken 

söndag 4 18.00 Mässa, Tannåker 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 5 18.00 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem 

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 6 14.00 Daglediga, Tannåker 

  18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 7 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 8  Skytte, Lövåsen Cup 

fredag 9 17.30 Tabata i skolan 

   Skytte, Lövåsen Cup 
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Programblad februari 2018  

lördag 10  Skytte, Lövåsen Cup 

  18.00 Mässa, Bolmsö 

söndag 11 16.00 Pingstkyrkan, Mattias Dufvevind 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 12 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 13 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 14 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 15 12.00 Manusstopp för marsbladet 

  15.00 Symöte hos Ingrid Rosenlind 

  17.00 Skapa ett Ljungby för alla, Bolmsö Bygdegård 

fredag 16 17.30 Tabata i skolan 

söndag 18 14.00 Gudstjänst, Tannåker 

  18.00 Jonsboda missionshus, gudstjänst 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 19 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 20 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 21 19.30 Pilates i skolan 

fredag 23 17.30 Tabata i skolan 

söndag 25 9.30 Gudstjänst, Bolmsö 

  15.00 Årsmöte , Tannåkers bygdegårdsförening 

  16.00 Pingstkyrkan, gudstjänst 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 26 18.30 Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening 

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 27 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 28 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 1/3 18.30 Kaffeservering o Jazz i Baljan, Sjöviken 

söndag 4/3 9.30 Gudstjänst, Tannåker 



 

 

Hej på er allihop. Jonsboda missionsförsamling har nu bytt namn, och 

vi heter numera Norra Bolmens missionsförsamling och det gör vi där-

för att vi har slagit ihop Dannäs och Jonsbodas  missionsförsamlingar, 

och då kom vi fram till detta namnet. Scoutverksamheten kommer inte 

att beröras av denna sammanslagning. All verksamhet kommer att vara 

i Jonsboda missionshus, då Dannäs har sålt sitt missionshus. Alla för-

äldrar som har sina barn inskrivna i Jonsboda behöver inte köra längre 

än till just Jonsboda missionshus. 

När jag skriver församlingens namn kommer jag att korta ner det till 

Norra Bolmens mf. för annars blir det så långt att skriva. 

 

Mvh Norra Bolmens mf.// Bernt Gustafsson 

För Bolmsö – Tannåker området är träffen  
den 15 februari kl 17:00-20:00 
Välkomna till Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
Det kommer att serveras fika under mötet 
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Du vet väl att du kan åka kollektivt  
och bli hämtad vid dörren! 

 

Närtrafiken Ljungby erbjuder turer för alla från 13 år och 

uppåt. 

Enklare och smartare för både miljön och plånboken. 

Du kan åka alla vardagar. Du betalar efter antal zoner, kon-

tant eller med betalkort när resan påbörjas. 
 

Ring och boka din resa senast 3 timmar innan du ska åka. 

Se hållplatser och TIDTABELLEN 

 

Läs mer om kollektivtrafiken,  

för vanlig resenär, färdtjänst eller sjukresa på: www.lanstrafikenkron.se 
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Svensk klassisk massage 
 

 
 

 

Välkommen  
 

att höra av dig för  
 

tidsbokning  
 

el köp av presentkort 
 

Dipl. Massör Stina Kårhammer 
 

Jonsboda Kårabo 
 

0370-450 12, 070-225 80 06 

Välkommen! 

 

 

 

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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Bolmsö Bygdegård 

Sjöviken 

 

 

 

Lördag 3 februari  

Allsångskväll i Sjöviken kl 18:30, Ingen föranmälan. 

Inträde 150:- för vuxna, betalas kontant vid entrén eller med swish. 

Det blir något att äta och måltidsdryck till det samt något till kaffet. 

Alla hjärtlig välkomna, och vi skall sjunga för glatta livet hela kvällen. 

Anders Olsson och Mats Öberg står för Allsångsledningen. 

 

Torsdag 1 mars kl 19 

Jazz i Baljans Världsturné gästar vår bygd, denna gång i Sjöviken. 

Varmt välkomna. Fri entré (komunen står för det). Det kommer finnas 

fika att köpa. 

 

Årsmöte söndagen den 4 mars kl 14:30  

Valberedningen består av Gunvor Andersson, Anders Jannesson och 

Donald Carlsson  

 

Lördag 24 mars  

Nu återkommer vår mycket populära Påskauktion, missa inte detta 
 

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

eller Swish 123 281 71 53. 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Jonsboda missionshus februari 

sön 18 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson, nattvard  

sön 25 16.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka 
gemensamt med Norra Bolmens missionsförsamling  

Alla varmt välkomna till gudstjänsterna! 

Tannåkers Pingstkyrka februari 

Sön 11 16.00 Mattias Dufvevind 

Sön 25 16.00 LP-vännerna (gemensamt med Jonsboda) 

 

Välkommen på Scout! 

Torsdagen den 1 februari kl 18.30 drar vi igång en ny termin med  

scouterna i Jonsboda. 

Nya såväl som gamla deltagare är välkomna,ålder från klass 3  

och uppåt. 

Frågor? Ring Jan Nilsson  tel. 070-9997855 

Vi ses! 

 

Scoutledarna i Equmenia Jonsboda 

 

 

Ett varmt tack till alla som stöttar vår verksamhet,bland annat er 

genom medverkan på olika sätt på vår auktion i december. 

 

Välkomna  

 

på årsmöte för Tannåker bygdegårdsförening 

 

Söndag 25/3 kl. 15 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor februari 

28/1 11.00 Gudstjänst, Bolmsö, Fall  

4 18.00 Mässa Tannåker, S-Å Fyhrlund  

10 18.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund (lördag)  

15 15.00 Symöte hos Ingrid Rosenlind, Tannåker  

18 14.00 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

25 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund  

4/3 9.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Dagledigträffar våren 2018 
Bolmsö/Tannåker 

 

Tisdag 6 februari kl. 14 i Tannåker församlingshem 
 

Mats Ingemarsson berättar  

om sitt arbete med insjöfiske i Sverige. 
 

Välkomna! 
(Nästa träff 6/3) 



 

 

Bernt Gustavsson 
ordförande 

0706-32 75 48  
sivobernt@gmail.com 

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 

Karolina Svensson 
ledamot 

0705 16 16 95 
karolina.svensson_95@hotmail.com 

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 vid 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::  
. 

 

 


