JANUARI 2019
Hej alla som bor antingen permanent, är
fritidsboende eller är besökare i Tannåker socken.
Nu har vi haft årets sista gemensamma sockenrådsmöte
med Bolmsö i vår bygdegård Åsarna. Som vanligt hade vi
givande och positiva diskussioner om hur vi bäst arbetar för
att Tannåker/Bolmsö skall utvecklas. Ni vet att alla är välkomna på
våra möten och kan direkt deltaga i diskussionerna. Vi har mycket på
gång för att fortsätta utvecklingen av bygden. För att alla som inte
hade möjlighet att vara med kommer här några ämnen som vi avhandlade.
Vi söker alltid kunskap från andra vad de har gjort för att utveckla sin bygd.
Därför åker några från styrelsen till Visingsö i april för att lära oss mer. Vi fick
även en information om organisationen Hela Sverige skall leva. Läs på deras
hemsida, www.helasverige.se, vad de gör. Några socknar har bildat Bygdebolag, AB utan vinstintresse, vi räknar med att bli inbjudna till föredrag för
att få reda på om detta är något för oss. Vi återkommer med mer information.
Serviceort Tannåker ligger oss alla varmt om hjärtat och vi räknar med att
bjuda in alla sockenbor och andra till en informationskväll med Ljungby kommun så vi blir uppdaterade var i processen vi befinner oss. Troligtvis blir det
den 28 mars men vi återkommer med information i sockenbladet. Vi hoppas
att så många som möjligt kommer, och speciellt de som har barn, barnbarn
eller tänker skaffa det.
Vi har duktiga byggare och fastighetsförvaltare bland oss som har uttryckt
tankar att de kan bygga lämpliga lokaler och hyra ut till kommun, affärsidkare och andra som vill erbjuda sina tjänster.
Vi väntar på kommunens översiktsplan och att få deltaga i detaljplaneringen
så vi kan starta. Kanske vi även kan få valfrihet i hemtjänsten som finns i
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Manusstopp för februaribladet
den 15 januari kl. 12.00

lagen men som i vår kommun endast har varit i centralorten. Vi ser gärna ett
nav för detta i Tannåker samt gärna kombinerat med någon form av boende.
Något som det har varit mycket diskussioner om bland politiker och i tidningen är den beslutade överföringsledningen mellan Ljungby och Tannåker. Vi
fick en uppdaterad information om vilka som i första hand får den service
som ett kommunalt vatten och avlopp innebär.
Dessutom informerades vi också om cykelvägen som kommer att byggas i
samband med överföringsledningen.
En föreningsmässa kommer liksom tidigare år att arrangeras i Ljungby. Den
kommer att bli den 27 april men redan under januari måste de föreningar
som vill vara med att anmäla sig direkt till arrangörerna. Vi hoppas att vi kan
samla så många som möjligt i en gemensam monter.
Qstar och sockenråden kommer att ha en kampanj första helgen i juni liknande som vi tidigare haft.
Vi kommer också att verka för att tillfälliga besökare skall få mer service för
att motivera dem att stanna längre och upptäcka vår vackra bygd. Vi vädjar
till entreprenörer att samordna stuguthyrare, skapa campingplatser, starta
kaffeserveringar och matservering osv. Kanske samla allt under en app?
Det var lite av vad vi håller på med.
Jag önskar er alla ett Gott och utvecklande Nytt År / Bertil

Information om GDPR
I maj 2018 började en ny personuppgiftslag GDPR att gälla.
Det är viktigt för alla, som hanterar och publicerar uppgifter
om personer, att känna till vad GDPR innebär. Några av de
viktigaste delarna är:


personen måste samtycka till registerhållning/ publicering,
det är lämpligt att ha detta skriftligt dokumenterat.



personkänslig information som kan skada personen ex.
politisk åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd etc. ska hanteras med försiktighet och på ett säkert sätt.



personen som förekommer i register/dokument har rätt
begära att de uppgifter som rör denne tas bort permanent.

Sockenråden är tacksamma för alla de inlägg och annonser
som skickas in till sockenbladen, utan dessa texter skulle det
inte bli några intressanta sockenblad.
När ni skickar in texter ber vi er att tänka på ovan nämnda
och att man uttrycker sig på ett respektfullt och trevligt sätt.
Styrelserna för Bolmsö och Tannåkers sockenråd
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

3

Föreningsmässa i Ljungby Arena
Den 27 april 2019 är det dags igen för föreningsmässa. Detta är andra
gången som Ljungby kommun arrangerar mässan och den är till för
alla de aktiva föreningar som finns i Ljungby kommun.

Anmälan senast den 31 januari 2019:
Om ni vill delta i föreningsmässan 2019 anmäl er på denna länk:
www.ljungby.se/anmalan
Glöm inte att anmäla er till mässan så fort som möjligt för att säkra
platsen!

OBS! Anmäl er också till anders.olsson@bolmso.se så att sockenråden i Tannåker och Bolmsö kan koordinera deltagandet och ordna
om några föreningar önskar dela monter. Vi kan t ex ha en stor monter att dela

Varför inte börja året med

en god sallad
som håller sig tre veckor i kylskåpet!
Strimla vitkål och hyvla morot (eller kör i råkostkvarnen).
Tag ca ½ vitkålshuvud och 2–3stora morötter.
Häll över en lag på: 1 l kallt vatten, 3 msk ättika 12%, 2 msk olja, 3
msk flytande honung (helst acacia), ½ tsk salt, ½ tsk grovmald svartpeppar. Fyll på med lite vatten om lagen inte täcker grönsakerna.
Lägg lock på skålen/byttan och ställ i kylen.
Du kan fylla på med kål o morot under tre veckor, efter det gör du en
ny laddning.
Variera kryddningen med t.ex. paprika, kummin…….
Smaklig spis! /Sara

Följande datum är viktiga att ha koll på:






31/1 Deadline för anmälan samt önskemål
av föreningarna (både till kommunen och
till Anders O)
10/2 Koordinering av föreningar i Tannåker
och Bolmsö klart
28/2 Fastställt program från kommunen
27/4 Föreningsmässa kl. 10-16. Utställare
får komma in från kl.
8.00 och monterplatsen plockas ner mellan 16.00 och 18.00.

Virkesinsamling!
Bolmsö Bygdegårdsförening startar nu en virkesinsamling för att få in virke som vi sedan kan sälja till
virkesuppköpare och på så sätt få in pengar till det
pågående byggprojektet i bygdegården.
Håkan Wiktorsson i Boo kan svara på alla frågor
kring virkesinsamlingen och det är även på Wiktorssons mark i Boo som virkesupplaget kommer
att vara.
Ni kontaktar Håkan på 0372-91024, 070 559 10 24
hakan.wiktorsson@bolmso.se

Sockenråden i Tannåker och Bolmsö
gm Anders Olsson
12 dec.
2018
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Bolmsö Bygdegårdsförening

Smålands nationaldag 7/3
Fössta tossdan i mass ska vi fira med
massipan-tåta i Sjöviken kl 17-19.
Kaffe/te/saft & köpe-tåta: fötti (40) krone
* Allsång & musik
* SFI – Smaulänska Fö Inflöttade
Alla hjättlitt välkomna!
Så börjar vi nya året med att grunden till nybygget är klar och vi kan
mer tydligt se hur de olika lokalerna växer fram.
Vi tackar särskilt Arvsfonden för deras finansiering och Bolmsö Fiber
för bygdepeng, men än så återstår fler ansökningar att få beviljade innan hela finansieringen är i hamn. Vi har därför också startat en virkesinsamling. Stort Tack till de som arbetar med bygget, ni är guld värda!
Vi planerar också årsmötet 2019 och då vi senaste åren har haft lite
mindre deltagare än tidigare har vi tänkt att göra på ett nytt sätt. Så nu
inbjudes alla medlemmar till Årsmöte med Tarte flambée bakad i vedeldad ugn.
Lördagen den 2 mars i Sjöviken, i nästa sockenblad kommer mer info.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via
Bg 893-5157
Swish 123 281 71 53.
Märkt gåvan med ”Det stora Bygdegårdslyftet”

Notera i almanackan
 Årsmöte fredag 5/4
 Vårens träffar kl 19 i Sjöviken…
må 14/1, ti 12/2, må 4/3, ti 2/4, ti 7/5, ti 4/6
Välkomna!!
/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Sandra & Solveig
Medlemsavgift 2019
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:Bg: 5861-4868 / swish: 123 226 27 23

bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Programblad januari 2019
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Programblad januari 2019
tis

15 12.00

Missionshuset Mat o gemenskap
Familjegudstjänst, Bolmsö, julfest
Yoga i Bolmsöskolan
Pingstkyrkan, bön
Cirkelträning i Bolmsöskolan

ons
tor
fre
lör

18.00
16 19.30
17 15.00
18 17.30
19

Luftgevär träning

sön

Pilates i Bolmsöskolan
Puls i Bolmsöskolan
Gudstjänst, Tannåkers kyrka
Pingstkyrkan, Anderås

mån

Mässa, Bolmsö kyrka
Mässa, Tannåkers kyrka

Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan

19.00

Kulturföreningens träff i Sjöviken

19.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan

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
070 563 32 94
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20 09.30
10.00
16.00
19.00
21 18.00
18.30
19.30
22 18.00
23 19.30
25 17.30
27 11.00
18.00
19.00
28 18.00
19.30
29 18.00
30 19.30
31

Manusstopp för februaribladet
Luftgevär träning
Pilates i Bolmsöskolan
Symöte, Birgitta Gunnarsson
Puls i Bolmsöskolan
DISKOKULAN skytte i Alvesta,
anmälan senast 15/1
Gudstjänst, Bolmsö kyrka
Missionshuset, bön o lovsång
Pingstkyrkan, årsmöte
Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan
Pingstkyrkan, bön
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Luftgevär träning
Pilates i Bolmsöskolan
Puls i Bolmsöskolan
Mässa, Tannåkers kyrka
Missionshuset, gudstjänst
Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Årsmöte i skytteföreningen
Pilates i Bolmsöskolan
Sista dag för anmälan till Föreningsmässa i
Ljungby
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Vår tredje bok
är klar!!
År 2019 är det 75 år sedan Bolmsö Hembygdsförening startade.
Detta skall vi uppmärksamma lördagen den 9 mars då blir det
Årsmöte och jubileumsmiddag i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.

140:-

Vi börjar kl 17 med Årsmöte och efter det blir det en tre rätters
middag varvat med lite historik och återblickar.
Notera detta i er kalender så återkommer vi med mer information i
kommande Sockenblad.
Bolmsö Hembygdsförening
Styrelsen

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Boken behandlar torp och backstugor under gårdarna
Rykull, Färle och Klockaregård. Dessutom beskrivs hela
Klockaregården samt kyrkans historia. Boken innehåller många foton samt ritningar. 184 sidor.
Du kan köpa boken genom cirkeldeltagarna
Inga-Lill Fredhage 073 839 30 90 Göte Karlsson

0370-451 16

Sara Karlsson

070 344 61 05 Ingrid Rosenlind

070 234 38 89

Sabine Elmquist

070 292 89 56 Bertil Elmqvist

070 819 76 00

Kjell Karlsson

070 557 32 96 Erik Fredriksson

070 668 35 25

Ulla Roikier

070 376 47 43 Birthe Graae
Rasmussen

0392-931 02
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening

Manus till sockenbladet
Tannåkers sockenråd har en
postlåda i ”verandan” på affären.
När vi öppnar den varje månad
är den tom.

T
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Å
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Sockenråden har därför beslutat
att ta bort den. Det verkar inte
finnas behov att ha den kvar.
Efter den 1 mars finns den inte
längre. Allt manus skickas efter
det till: manus@bolmso.se

Inför 2019
Nästa termin har ni möjlighet till fem olika pass.
Avgift 350 kr/termin, barn/ungdom 100 kr/termin.
NYA medlemmar kan testa tre pass!
Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal.
Vid frågor kontakta Annika Fornander
måndag 7/1

18.00

Yoga med Agnes

7/1

19.30

Cirkelträningen med Emelie

onsdag

9/1

19.30

Pilates med Monica

fredag

11/1 17.30

Puls med Emelie

söndag

13/1 19.00

Mixgympa med Monica
Varmt välkomna!!

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF januari 2019
ti 8

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan o Erik

ti 15

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan o Frida

DISKOKULAN anmälan senast 15/1

Alvesta
Catrine o Max

lö 19
ti 22

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

29

18.00

Årsmöte (inget skytte) Bolmsö skola

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 träningar.
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine

Ett riktigt Gott Nytt År
Vill vi önska alla våra flitiga gymnastikdeltagare.
Njut av lite ledighet i jul och nyår
så ses vi nästa termin igen.
Monica Emelie Agnes Lillan

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
12

13

Gudstjänster i Jonsboda missionshus januari
5 18.00 Mat och gemenskap = grötfest
20 10.00 Bön och lovsång
27 18.00 Gudstjänst med Mark Munro
Sång: Jan Nilsson och Siv Gustafsson, nattvard
Norra Bolmens Missionsförsamling
Alla hjärtligt välkomna på gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka januari
7

Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari
30/12

11.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

1

16.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund

6

16.00 Familjegudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund
Julfest i församlingshemmet

18.30 Bön

13

16.00 Linus Anderås

13

09.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

20

16.00 Årsmöte

17

15.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson, kyrkbyn, Bolmsö

21

18.30 Bön

20

09.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall

27

11.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund

Varmt välkommen till samlingarna.

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.
Tannåkers Bygdegård vill tacka
Jan Söderquist på torpet
för gåvan.

Ett Gott nytt år
önskar vi våra skyttar och medlemmar.
Vi drar igång vårterminen tisdagen den
8:e januari.
Välkomna.
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Bertil I Elmqvist
ordförande

070 819 76 00
bertil@tannaker.se

Birgit Eklund
kassör

073 811 89 51
lillboden_jonsboda@hotmail.com

Sabine Elmquist Levin
sekreterare

070 292 89 56
sabine_elmquistlevin@yahoo.se

Rolf Brorsson
v. ordförande

0370-450 18
rolf.brorsson@hotmail.com

Karolina Svensson
ledamot

070 516 16 95
karolina.svensson_95@hotmail.com

Anne-Marie Kårhammer
ersättare

070 361 82 53
am@karhammer.com

Ingrid Munro
ersättare

0370-450 80
munro@spray.se

Redaktör för sockenbladet:
Sara Karlsson

070 344 61 05

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.
Vi är tacksamma för frivilliga bidrag,

Bankgiro: 5813-2051


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

Sockenbladet
trycks på

Utgivare: Tannåkers sockenråd
Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby.
Sockenrådets nästa möte: 7 februari kl. 19 på Åsarna

