MARS 2019
Hej kära Tannåkersbo med omnejd.
Nu äntligen börja vintern släppa sitt grepp,
och dagarna blir bara ljusare och ljusare,
och det är något som jag och flera med mig
tycker om. Nu börja även fåglarna höra av
sig och det är något som vi här ute på
landsbygden märker av, när vi vistas ute i skog och mark.
Vi har haft ett styrelsemöte i Tannåkers sockenråd och då diskuterade
vi bl.a. att, vi skall undersöka om det finns någon som har intresse av
att öppna ett café i Tannåker. Framför allt tycker vi att det skulle vara
bra under sommarmånaderna. Det är mycket folk som rör sig då i socknen antingen hit eller på genomresa. Vi vill ju att socknen skall fortsätta att leva och utvecklas och då tror vi att det vore en bra början om
man fick igång ett café.
Sköt er väl och ta vara på den fina tiden med vår och sommar som
ligger framför oss.
Så får jag tacka för denna gång.
Lev väl och sköt om er.
Med vänliga hälsningar Rolf i Skällandsö.

Manusstopp för aprilbladet
den 15 mars kl. 12.00

Tannåkers Hembygdsförening
håller årsmöte
söndag 10 mars kl. 15.00
i Tannåkers församlingshem
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
som bör vara snabbt avklarade
eftersom alla val är förberedda.
Du blir bjuden på kaffe/te och tårta
Böckerna om Tannåkers torp och
backstugor finns till försäljning.
Välkommen!

Smålands nationaldag
Fössta tossdan i mass 7/3 fira vi med
massipan-tåta i Sjöviken kl 17-19
* Kaffe/te/saft & köpe-tåta
* Allsång & musik
* SFI – Smaulänska fö Inflöttade
Fötti (40) krone fö hela kalaset!
Välkomna!
Meraftanspilsner 5/4
Förra årets årsmöte blev välbesökt så vi upprepar succén.
Välkomna till Sjöviken fredagen den 5 april kl 18 till en mys
- och pratkväll. Vi har ett snabbt årsmöte med alla val förberedda och bjuder på plockmat och alkoholfritt; öl, vin eller
saft/läsk. Önskas starkare dryck tar man med sig. Anmälan
senast 1/4: sandra.carlsson@bolmso.se eller
sms 070 58 91199
Kom gärna på våra öppna möten
Vårens träffar kl 19 i Sjöviken…
on 6/3, ti 2/4, ti 7/5, ti 4/6
Välkomna!!
/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Sandra & Solveig

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.

Medlemsavgift 2019
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723

Vi är tacksamma för frivilliga bidrag, Bankgironr: 5813-2051
/ Styrelsen
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”Tannåkers kyrkogård”
”Guide 2013”
Nu rear jag de återstående exemplaren
av den omtyckta boken
Den har kostat 350:-

nu 100:-

Välkommen till loppis
I Åsarna, Tannåkers bygdegård

Passa på! Först till kvarn………
Sara: 070 344 61 05
Vår senaste bok om Tannåker
har fått ett fantastiskt
mottagande.
Vi har fått beröm från flera håll
och det är roligt. Ett avsnitt som
är speciellt uppskattat är kapitlet
on kyrkans tillkomst. Kyrkan är
ju en central byggnad, som
berört och berör alla i socknen.
Du köper boken av deltagarna i
studiecirkeln (se sockenbladet för januari)
eller av Sara Karlsson: 070 344 61 05

Den 21/4 kl. 10-15
är det dags att ännu en gång öppna portarna
För alla fyndsökare.
Vill du vara med och sälja dina egna saker?
Ta kontakt med Birgit Eklund på 073 811 89 51
Kostnad per bord är 100:Hjärtligt välkomna!
Anna & Birgit Eklund

140:-

Årsstämma för
Stiftelsen August och Ida Söders samt
Manfred och Emma Hagströms fond
Systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons donation
Stiftelsen Adolf Svenssons, Perstorp fond
den 5 mars kl 18.15 i Bolmsö församlingshem.
Stadgeenliga ärenden.

Årsmöte 2019

Alla röstberättigade inom Bolmsö gamla församling
hälsas varmt välkomna.

Torsdagen 21 mars inbjudes fiskevattenägare till
årsstämma i Bolmens Fiskevårdsområdesförening.

Vi bjuder på lite mat!

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkomna styrelsen

Plats: Sjöviken Bolmsö kl 19.00
4
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KRISBEREDSKAPSPLAN FÖR BOLMSÖ-TANNÅKER

Bolmsö-Tannåkers område erbjuder följande frivilliga resurser

(Denna plan kommer att presenteras och förhoppningsvis godkännas på
Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets årsmöte den 4 mars)

LOKALER
 En frikyrka, Tannåker
 Två Bygdegårdar, Tannåker och Bolmsö
 48 sängplatser i stugor, Bolmsö
 30 sängplatser, fd. kollo, Bolmsö
 Skolan, Bolmsö (tillgång efter överenskommelse och i samverkan med kommunen)
 Lägenhet, Bolmsö
 Fyra personer erbjuder ett par sängplatser vardera, Bolmsö och Tannåker
 Ett välutrustat kontor, Bolmsö
 Bolmsö kyrka
 Tannåkers kyrka
 Bolmsöförsamlingshem
 Tannåker församlingshem

KRISBEREDSKAPSPLAN
För Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, i Ljungby kommun
BAKGRUND
När Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, liksom alla andra kretsar, fick uppdraget att göra en
krishanteringsplan för vårt upptagningsområde insåg vi att vår krets inte hade de resurser som
efterfrågades. Kretsen har ca 70 medlemmar, varav flertalet tillhör den äldre genrationen.
Samtidigt visste vi att enorma resurser fanns inom området.
Vi beslöt därför att göra en krishanteringsplan som bygger på samarbete med företag, föreningar, organisationer och privatpersoner på orten. Samtliga företag, föreningar, organisationer och
privatpersoner är kontaktade.
När en kris inträffar är vi villiga att ställa våra gemensamma resurser till förfogande till
utsedd räddningsledare, kommunen, länsstyrelsen, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap), röda korsets Tib (tjänsteman i beredskap) eller annan berörd myndighet.
Vårt fokus är att erbjuda medmänskligt stöd i olika krissituationer, detta gäller vid både större
som mindre kriser.
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets har ingen egen budget för krishantering.
SAMORDNINGSGRUPP
Vi har tillsatt en samordningsgrupp på fem personer och en reserv.
I samordningsgruppen ingår, ordf. i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, ordf. i Bolmsö sockenråd, ordf. i Bolmsö-Tannåkers LRF, en sjuksköterska och en övrig resursperson från orten..
Reserven är styrelseledamot i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets.
Arbetsuppgifter vid kris
 Vara kontakten mellan uppdragsgivare och de frivilliga resurserna
 Föra dokumentation över uppdragen
 Dokumentation av de frivilliga resursernas insatser
 Avlastningssamtal
 Medverka till att utvärdera de frivilliga insatserna
Arbetsuppgifter då det ej är kris
 Delta i informationsträffar om kommunens krishantering
 Inbjuda de frivilliga resurserna till träffar
 Medverka till att de frivilliga resurserna får delta i övningar
 Inventera utbildningsbehovet
 Informera om sekretessregler
 Uppdatera krishanteringsplanen, minst en gång per år
 Uppdatera larmlistor årligen
 Arbeta fram någon form av leg. för de frivilliga eftersom vi inte ställt krav på att alla
resurser ska vara medlemmar i röda korset
 Ta fram blanketter som kan behövas vid en kris
 Undersöka möjligheten att få pengar för att genomföra planen
(Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets har inga egna medel till detta)
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FORDON
 LRF erbjuder skogsmaskiner grävmaskiner och traktorer
 Två tillsyningsbåtar
 Två privatpersoner erbjuder traktor, traktorsläp, skogsvagn, terränghjuling, båt, kustskepparexamen, lastbilskörkort med tungt släp, truckkort.
 Taxiföretag.
PERSONER MED SÄRSKILD UTBILDNING
 Två pastorer
 En präst och en diakon
 Nio sjuksköterskor med erfarenhet från barnhälsa, diabetes, akut, hjärtintensiv, medicin,
kirurgi och äldreomsorg
 Fem kockar
 Överlevnadskunskap
 Fem personer som kan tolka på engelska, fem personer som behärskar tyska, en person
finska, en person holländska, två personer danska, två personer spanska en person på franska och en person på portugisiska.
MEDMÄNNISKOR, KRISSTÖDJARE
Uppdraget som medmänniska kan omfatta många saker och här är några exempel
 Medmänskligt stöd för att möta människor i kris
 Enklare utspisning, bakning, leverans av vatten
 Utdelning eller hjälp att besöka Kupan i Ljungby för att ordna med kläder, leksaker och
andra förnödenheter
 Transporter och inköp av olika slag
 Barnvakt till föräldrar som uträttar andra frivilliga uppdrag
Vi har 40 frivilliga till detta uppdrag
ÖVRIGT
För att täcka upp det som inte ryms under ovanstående rubriker skapar vi en rubrik Övrigt där
vi redovisar det som vi har som resurser
Fortsättning på nästa sida

7

Bolmsö Bygdegårdsförening





Vi vill ha ett nära samarbete med Mötesplats Kupan i Ljungby
Det finns tre hjärtstartare på Bolmsö, Skolan, Bygdegården och Håringe brygga
LRF erbjuder lokalkännedom
I Tannåker har räddningstjänsten en brandbil placerad med en frivillig personal Denna ingår
ej i vår krishanteringsplan utan går direkt under räddningstjänsten
 På Bolmsö finns en räddningsbåt med frivillig personal. Denna ingår ej i vår krishanteringsplan utan går direkt under räddningstjänsten

Gärdsgårdskurs
Lördagen den 11 maj 2019 kl.09.00-ca 15.30
Kom och lär dig bygga en äkta gärdsgård.
Lika välkommen med eller utan förkunskaper.
Plats: Ekebo, Kyrkbyvägen 21 hos Ingemar Allgulin
Kursledare: Kjell Gustavsson, Ängagärdets Natur och Kultur
Vid frågor ring 0705-861165
Kursansvarig: Ängagärdets Natur och Kultur i samarbete med Bolmsö
Hembygdsförening.
Kursavgift: 200:- Lunch och fika ingår
Vägbeskrivning: Från Ljungby till Tannåker, sväng vänster till Bolmsö.
Kör rakt fram ca 8 km till Bolmsö Kyrkby, sista huset innan färjan.
Ta med arbetshandskar och varma kläder.
Anmälan till Kjell Gustavsson 070/5861165 eller
kjell.gustafsson.46@gmail.com

Välkomna på årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening.
Lördag den 2 mars 2019, kl 18:00 i Sjöviken. Obs! ändrad tid!
Först årsmöte och sedan serveras Tarte flambée bakad i vedeldad ugn.
Föreningen bjuder på maten och alkoholfri måltidsdryck. Önskas annat
att dricka medtages det själv.
Valberedningen förbereder valen, valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, bjurkaberg@gmail.com
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Märkt gåvan med Det stora Bygdegårdslyftet.
bygdegarden@bolmso.se
Bolmsö Bygdegårdsförening
Konsert med Ljungby Manskör i Bolmsö bygdegård tisdag 2 april kl. 19

Vi hälsar Moj välkommen till Tannåkers Bygdegård
den 9/3 kl. 19.00
Vi säljer fika i pausen
Entre´150:-/ per person
Förköp till Birgit Eklund 073 811 89 51
Med en fullmatad humorshow ger sig
Moj ut på vägarna för att underhålla.
Med humor, sång och ett fåtal danssteg samt lite trolleri, har
Moj plockat ihop en skrattfest som passar alla!
Se gärna filmsnutten på facebook.
Gå in på Moj entertain.
Kom och skratta med oss!
Välkomna
Tannåkers Bygdegårdsförening Åsarna.
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Programblad mars 2019
fre

Sista chansen att anmäla till Bolmsö Hembygdsförenings jubileum

fre

15

Puls i Bolmsöskolan
Manusstopp för aprilbladet

17.30
18.00

Skytte, Älmhultsträffen
Puls i Bolmsöskolan
Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening

17.30
12.00

sön

17

09.30
16.00
19.00

Bolmsö kyrka, mässa, M Lind
Pingstkyrkan, församlingsmöte
Mixgympa i Bolmsöskolan

18.00
18.30
18.00
19.30
14.00
18.00

Yoga i Bolmsöskolan
Pingstkyrkan, bön
Årsmöte Röda Korset
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Daglediga i Bolmsö
Luftgevär träning

mån

18

10.00
11.00
15.00
16.00
19.00
18.00

Missionshuset Gudstjänst
Bolmsö kyrka, mässa, S-Å Fyhrlund
Årsmöte Tannåkers bygdegårdsförening
Pingstkyrkan Ove Peterson
Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan

18.30
19.30
18.00
19.30

Pingstkyrkan, bön
Cirkelträning i Bolmsöskolan
Luftgevär träning
Pilates i Bolmsöskolan

18.15
19.00
19.30
17.00
17.30
17.00
19.00
10.00
11.00
15.00

Årsstämma för diverse stiftelser
Kulturföreningens öppna möte
Pilates i Bolmsöskolan
Fössta tossdan i mass, Sjöviken
Puls i Bolmsöskolan
Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening, Jubileum
Moj i Tannåkers bygdegård
Jonsboda missionshus, bön o lovsång
Tannåkers församlingshem, gudstjänst, A Fall
Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening

15.00
19.00
17.30

Symöte hos Anita Olsson
Årsmöte Bolmens Fiskevårdsområdesförening
Puls i Bolmsöskolan

09.00
15.00

Missionshuset , arbetsdag
Föreningsstämma, Bollstads samfällighetsförening

11

19.00
18.00

Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan

12
13

19.30
18.00
19.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan
Luftgevär träning
Pilates i Bolmsöskolan

1

lör
sön

2
3

mån

4

tis

ons

5

6

tor
fre
lör

7
8
9

sön

10

mån
tis
ons
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19
20
21

fre
lör

22
23

sön

24

09.30

Tannåkers församlingshem, mässa, S-Å Fyhrlund

25

14.30
16.00
19.00
18.00

Föreningsstämma Bolmsö Fiber
Missionshuset, bibelstudium, församlingsträff
Mixgympa i Bolmsöskolan
Yoga i Bolmsöskolan

tis
ons
fre

26
27
29

19.30
18.00
19.30
17.30

Cirkelträning i Bolmsöskolan
Luftgevär träning
Pilates i Bolmsöskolan
Puls i Bolmsöskolan

sön

31

15.00

Missionshuset, scoutinvigning

17.00

Bolmsö kyrka, Ljungby storband

19.00

Mixgympa i Bolmsöskolan

mån
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Verksamhetsplan
Bolmsö Sockenråd 2018–2019
År 2019 är det 75 år sedan Bolmsö Hembygdsförening startade.
Detta kommer vi att fira lördagen den 9 mars 2019 i Bolmsö
Bygdegård Sjöviken, i samband med ordinarie Årsmöte.
Start kl 17 med Årsmötesförhandlingar.
Efter det en trerätters meny med rätter från olika årtionden från föreningens verksamhet. Under kvällen lite återblickar av föreningens
75-åriga verksamhet.
Välkomna med att uppmärksamma vår förening denna dag.
Anmälan senast 1 mars till Annette Johansson 0372-941 37, 0706058066 eller Eva Johansson 0372-910 28
Alla som vill vara med och fira Bolmsö Hembygdsförening är välkomna. Det är väldigt roligt om ni som kommer vill dela med er av
era minnen från föreningens historia.
Hembygdsföreningen bjuder på maten och alkoholfri måltidsdryck.
Önskas annat att dricka medtages det själv.
Anmälan är viktigt, kom ihåg senast 1 mars, men gärna tidigare.
Bolmsö Hembygdsförening

Att fortsätta arbeta med vår vision ” Bolmsö – Tannåker till Tusen ” där vi
ska verka för en bygd som utvecklas och där inflyttningen ökar. Vi ska
aktivt arbeta för att få kommunen att vilja placera en serviceort i Tannåker
innehållande en ny komplett skola F-6 med tillagningskök och idrottshall,
förskola och fritids. På serviceorten bör även placeras trygghetsboende,
hyresbostäder, affär med tillhörande tankstation och samlingslokal för
hemsjukvården. Detta arbete gör vi tillsammans med Tannåker Sockenråd
och Näringslivsgruppen Bolmens Östra strand.
Arbeta för att Bolmsö-Tannåker skall vara en attraktiv plats att verka och bo
på och främja inflyttningen till bygden.
Att samarbeta med utvecklingsgrupper i kommunen och delta på Ljungby
kommuns nätverksträffar. Att samverka med olika landsbygdsprogram.
Att samarbeta med Tannåkers sockenråd och främja samarbetet med olika
föreningar som finns i Bolmsö och Tannåker.
Aktivt arbeta med att få kommunen att satsa på upprustning och underhåll av
badplatser och vägar. Att få kommunen att planera för cykelvägar till och
från Bolmsö och Tannåker. Bättre skyltning och marknadsföring av vår
bygd.
Att utge Sockenbladet digitalt och i pappersutgåva varje månad.
Att hålla en uppdaterad hemsida, www.bolmso.se.
Sockenrådet ska arbeta för att främja bildande av nätverk för företagsamma.

Årsmöte
Tannåkers bygdegårdsförening Åsarna
17/3 15.00
Vi bjuder på fika
Välkomna!
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Önskar köpa utrustning till smedja såsom smidesstäd, tänger, hammare, drivdorn, sänken mm. Även verktyg i sämre skick kan vara av intresse. Hampus Perhamn 070-2076274 hampusperhamn@hotmail.com
Vänliga hälsningar
Hampus Perhamn i Gavlö
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Kallelse till Föreningsstämma
i Bollstads samfällighetsförening
Org nr 717911-1476
Tid Lördagen den 23 mars 2019, kl 15.00
Plats Matsalen, Bolmsö skola
Ärenden
 Uttaxering för 2019, styrelsen föreslår uttaxering pga större vägarbete
 Beslut om utgifts- och inkomststat för 2019
 Val av styrelse, revisorer och valberedning
 Motioner till stämman skickas till styrelsen senast 31 januari 2019
 Sedvanliga mötesförhandlingar
Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson.
Tacksam för att få
skick.

mailadresser för att underlätta kommande ut-

Vi fikar - Meddela om du är allergisk.
Anmälan senast 17 mars 2019 till
Magnus Elisson magnus.elisson@bolmso.se
Barbro Svensson 070-6313292 barbrosven.ljungby@netatonce.net
Välkomna
Styrelsen
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

Föreningsstämma Bolmsö Fiber
Bolmsö Fiber ekonomisk förening inbjuder härmed till ordinarie
föreningsstämma.
Datum och tid: 2019-03-24 kl. 14.30.
Plats:
Sjöviken, Bolmsö.
Ärenden
Ärenden enligt föreningens stadgar behandlas.
Föreningens stadgar och protokoll från föregående års stämma
finns tillgängliga bl.a. på föreningens hemsida.
Kallelsen skickas också med E-post eller brev till föreningens medlemmar.
Föreningen bjuder på fika efter stämmans slut. Då kan ni också
ställa frågor till styrelsen.
Välkomna!
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ oss på www.bolmsofiber.se.

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
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VIKTIG INFO från Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Förra året befarade vi att vi vid 2019 års årsmöte behöva ta ett första beslut att
lägga ner kretsen pga att vi inte kunde fylla de styrelseuppdrag som var nödvändiga. Läget är nu lite annorlunda. Riksstämman kommer troligen att besluta att varje kommun ska vara en krets, men att det ute de gamla kretsarna
ska finnas en arbetsgrupp, Därför avvaktar vi detta beslut och nuvarande ordförande och kassör ställer sig till valberednings förfogande om de så önskar.
Riksstämma hålls i maj i Visby.

Sommarjobb 2019
Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att
hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar. Ung eller
äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad!
Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden 9/7 - 9/8, ti-fre
12.00 - 16.00.
Arbetsuppgifterna är guidning, rensa rabatter, ev målningsarbete.
Ansökan lämnas till Christina Andersson, tel 911 47

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

ÅRSMÖTE
4 mars kallas alla medlemmar till årsmöte kl 18 i Tannåkers församlingshem. Vi bjuder på fika. Alla val är förberedda av valberedningen.
Månadsmöten våren
1 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar inför våffeldagen
6 maj kl 14 Våffeldag i Sjöviken
3 juni kl 18-20 Tannåkers församlingshem
Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe
Planering inför Bolmendagen

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.

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2019
2

Älmhultsträffen (anmälan 1 vecka innan)

5

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan o Frida

12

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Catrine o Max

19

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan o Erik

26

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan o Frida

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

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Onsdag 13/3, 10/4, 8/5, 3/7, 28/8, 25/9..
Skällandsö
15.05—15.20
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.05

Torsdag 7/3, 4/4, 2/5, 27/6, 22/8 ….
Färle
14.00 - 14.15
Granholmsvägen
14.20 - 14.35
Håringe
14.50 - 15.05

Torsdag 21/3, 16/5, 13/6, 8/8, 5/9 …..
Stapeled
15.20 - 15.35
Skogshäll
15.40 - 15.55

Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tjust

15.45 - 16.00
16.10 - 16.25
16.30 - 16.45
17.00—17.15

Bolmsö skola (10.20-11.20) 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6
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Gudstjänster i Jonsboda missionshus mars
10

10.00 Bön och lovsång

17

10.00 Gemensam Gudstjänst med Hånger frikyrka. Mark Munro,
sång Mylla, servering, Kretsens sista årsmötesförhandlingar.

23

09.00 Arbetsdag i Missionshuset

24

16.00 Bibelstudium, Mark Munro, församlingsträff

31

15.00 Gudstjänst med scoutinvigning. Medverkan av scouterna med
ledare och Mark Munro. Servering

Bolmsö o Tannåkers kyrkor mars
Mässa, M Lind, Bolmsö

3

9.30

10

11.00 Gudstjänst i Tannåkers församlingshem, A Fall

Norra Bolmens Missionsförsamling
Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna

17

11.00 Mässa , S-Å Fyhrlund, Bolmsö

21

15.00 Symöte hos Anita Olsson, Bolmsö

Tannåkers Pingstkyrka mars

24

09.30 Mässa i Tannåkers församlingshem, S-Å Fyhrlund

31

17.00 Ljungby Storband med Lars-Olof Johansson
Sångsolist Anders Nilsson, Bolmsö

3

16.00 Församlingsmöte

4

18.30 Bön i kyrkan

17

16.00 Ove Peterson

18

18.30 Bön i kyrkan

31

15.00 Gemensam gudstjänst i Jonsboda,
Mark Munto—scoutinvigning

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Välkomna till vårens dagledigträffar
i Bolmsö och Tannåker
Vi ses kl 14 i respektive församlingshem

Varmt välkommen till samlingarna.

Tannåkers kyrka stängd i vår
Under våren 2019 kommer Tannåkers kyrka vara stängd på
grund av målning av bänkarna.
Det kommer att bli ganska rörigt under ca. 3 månaders tid,
men snälla församlingsbor hoppas ni har överseende med röran och kommer till församlingshemmet.
Församlingsrådet i Tannåker.
18

5/3 Bolmsö, Mark Munro, ”Vägen från Borneo till Sverige”
2/4 Bolmsö, Eva i Hov visar och berättar om blommor inför
påsken
7/5 Tannåker, sång och musik med Harald V Gustafsson
28/5 Gemensam sommaravslutning i Lagans församlingshem
med underhållning av Kånnakören.
Vill du ha skjuts?
Ring 0372 358 50
Varmt välkomna!
19

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)

Utgivare: Tannåkers sockenråd
Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby.
Sockenrådets nästa möte: den 4 april kl. 19 i bygdegården Åsarna

