MAJ 2019
Nybyggaren som blev Handlare
I november 2017 flyttade vår familj (Sara, Reidar, sonen
Vincent och hunden Dita) från Laholm till Österås
på Bolmsö. Vi hade letat efter ”drömhuset” i Skåne, Halland
och Småland under några år och till sist fann vi det på ön; stort,
gammalt, med kakelugnar, mitt i natur och sjö.
Första veckan fick vi flera besök från grannar som önskade oss
välkomna, kom med choklad och tipsade oss om bygdens olika
föreningar och event. Det var som att få en stor, varm kram av bygden
och det rörde oss ända in i själen.
I nov 2018 blev jag arbetslös. Varenda gång jag åkte in till Ljungby eller Värnamo för att gå på intervju, passerade jag den tomma affärslokalen i Tannåker. -Någon borde starta upp butiken igen, tänkte jag. Tills jag insåg att den
där ”någon” kunde vara jag. Men då skulle det göras redigt! Det har varit månader av hårt arbete; dagar och nätter då jag slitit mitt hår för att få budgeten
att gå ihop (för att sedan arbeta om den tjugo gånger till), möten med banker
som sagt nej till lån för ”folk på landet kan handla sin mat i stan”. Men när
man stöter på motstånd, då måste man kämpa lite till. Speciellt om man bor
på landet.
Jag är överväldigad av all positiv respons vi fått sedan det blev offentligt att
butiken skulle öppna igen. Det stärker min övertygelse att den kommer bidra
till vår bygds fortsatta utveckling och gemenskap. Ett sätt att ge bygden en
varm kram tillbaka.
/Sara Sturesson
Idé- och Informationsmöte: Hur blir butiken bygdens butik? Vad är viktigt för dig?
Söndagen den 12/5

Tannåker bygdegård kl 12.30
Bolmsö bygdegård kl 15

Välkomna!
Se även sida 2

Manusstopp för junibladet
den 15 maj kl. 12.00

En hundraårig historia lever vidare – Affären i Tannåker öppnar igen!
En hundraårig historia i vår byggd bör inte bara helt försvinna men kan förändras efter tiden.
Vad som inte har förändrats är människors behov att mötas och att träffas.
Låt oss återigen skapa en gemensam träffpunkt där vi alla kan ses och säga
hej, småprata eller sitta ner och ta lite djupare diskussioner.
En träffpunkt där man kan handla sina matvaror, ta en fika eller köpa glass.
En träffpunkt där man kan fylla på sin bensin till gräsklippare eller diesel till
grävmaskinen.
En träffpunkt och en servicepunkt som ger mervärde till huspriser och uthyrningsvärde.
En träffpunkt som ger lokal service till äldre och till de som inte så lätt tar sig
till andra serviceorter.
En träffpunkt som ger ett grönare boende och som kan tala om för politiker
att vi kan klara oss ganska bra själva trots att vi bor på landet.
Efter 1,5 väldigt tomma år och de första då vi inte haft någon butik i bygden,
så känner vi väldigt stor glädje över att det nu återskapas en träffpunkt i Tannåker affär.
Efter en stor ombyggnad av butikens vägg och fönster samt ombyggnad av
Qstar installationen, en kostnad som delades av fastighetsägaren Söderberg
samt Qstar, så lyckades vi behålla macken i Tannåker.
Och nu som ett nästa steg kan affären öppna igen efter ett samarbete mellan
fastighetsägaren Söderberg och Sara Sturesson.
Sara har med sin målinriktning, professionella kunskap och sitt goda sätt,
lyckats övertyga även de mest kritiska personer som inte tror på landsbygden.
Men med hennes goda argument blev det till slut svårt att säga nej till hennes
förslag.
Låt oss alla nu gemensamt bidra till att vi får en hållbar service-butik/
träffpunkt i Tannåker för ytterligare många år framöver.
/Bengt Söderberg

Valborgsmässoafton på Bolmsö 2019

Tisdag den 30 april
Vid Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Kl 19.30 tänds valborgsmässobålet
Sång av kyrkokören under ledning av Olle Herverius
Vårtal av Thomas Drejing
Servering av korv, dryck och kaffe med fikabröd
Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening

Städdagar i Perstorpsgården, 2019
Välkomna att hjälpa till med städningen
av Perstorpsgården.

Det är en förmån att sockenbladet delas ut till både bofast och gäst.
Vi är beroende av att ni som läser sockenbladet
ger oss ett bidrag till
tryckkostnaden.
Bankgiro: 5813-2051
Tack för ditt bidrag!

4 maj kl 09.00.
Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården
Susanne Ingemarsson o Christina Andersson

Tannåker Sockenråd
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
6 maj kl 14 Våffelservering i Sjöviken Bolmsö
Välkomna ni som är sugna på en eller flera våfflor och en kopp kaffe
Vi bjuder på detta. Passa på du som är dagledig eller du som har en ledig dag från jobbet.
Du som vet redan nu att du kan baka en eller två vinster till vårt lotteri på
Bolmendagen, meddela detta till Birgitta innan du går hem från våffelserveringen
3 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bolmendagen.

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift, får Bolmsö-Tannåkerskretsen behålla 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni
har samma adress.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

Konsert med Kulturskolan
8 maj kl 19 spelar de upp i Sjöviken, lokala förmågor och deras
medmusikanter. Kulturföreningen ordnar fika. Välkomna!
Föreningsmässa lördagen 27/4 kl 10-16
I Ljungby Arena samlas hela kommunens föreningar och visar upp sig, så även vi. Det blir mini-allsång och SFI. Kom
och var med eller hälsa på!
Manus skrivs – vill du vara med?
TACK för det anonyma bidraget med barnberättelser!
Vi samlar och sammanställer material som händelser och
stolliga historier, mer eller mindre sanna, för att få ihop en
revy så småningom. Hör av dig till Irene på messenger eller
070 679 11 13 om du är sugen på att författa i grupp eller
spela teater så småningom. Vi träffas i Hov 23 maj kl 19.
Årsmötet med meraftanspilsner
… var välbesökt och styrelsen har fått tillökning av
Rachelle Meijers i Kyrkbyn. Vi kom bland annat fram till att
ge 1500 kr till vardera sockenblad samt arrangera
Blue Christmas tillsammans med BlueNecks 23 november.

Onsdag 8/5, 3/7, 28/8, 25/9..
Skällandsö
15.05—15.20

Torsdag 2/5, 27/6, 22/8 ….
Färle
14.00 - 14.15

Jonsboda
Flahult

Granholmsvägen
Håringe

14.20 - 14.35
14.50 - 15.05

Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tjust

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

15.25—15.40
16.40—17.05

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

Bolmsö skola (10.20-11.20) 7/5, 21/5, 4/6
4

Öppna möten
Välkomna kl 19 i Sjöviken tisd 7/5 och 4/6.
/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Rachelle, Sandra & Solveig
Medlemsavgift 2019
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723
5

SKROT och BURKAR
Har du skrot som du vill bli av med? Vi har
satt upp en container vid Tannåkers Bygdegård. Lägg skrotet jämte containern om
du har problem med att öppna den.
Om skrotet är för otympligt ring så hämtar vi.

Visste ni att vi även tar emot
utländska (öl och läsk) burkar?
Ställ dem bakom bygdegården så tar vi hand om dessa.

MK 3000 keyboard säljes

Peter Kårhammer i Kårabo 070 356 14 94
Bosse Eriksson i Sunnerö 070 290 19 14
Vi är tacksamma för alla bidrag.
Tannåkers bygdegårdsförening Åsarna

Fiskevattenägarfest
Med årsmöte för
Skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker
torsdag 30 maj kl. 13.00
(Kristi Himmelfärdsdag)
hälsas alla fiskevattenägare
med respektive, välkomna
till Sjöviken, Bolmsö.
Det blir som vanligt fiskmeny
dessutom skall vi omvälja eller göra nya val av vissa poster i styrelsen.
samt information från Bolmsö FVOF årsmöte i mars.
Anmälan om deltagande görs senast den 20 maj.
(Ingen anmälan efter denna dag kan tas emot)
Anmälan till Leif 0705-30 13 13
Eller: leif.bjurka@gmail.com
Välkomna
6

Hej, jag säljer min nästan nya keyboard. Den är knappt använd och det är en
bra första keyboard. Det medföljer 2 mikrofoner, ett par hörlurar, en pianopall, ett stativ och en nothållare.
Pris: 800 kr
Hör av er till mig: 070-6327548
Mvh Lydia Gustafsson

Sommarcafé
Vill du/ni vara med och hjälpa till vid årets sommarcafé?
Välkommen att höra av sig 
2019 år datum blir onsdagar: 26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli, 31
juli, 7 augusti, 14 augusti
Lediga datum är onsdagar:
17 juli, 24 juli
Glada vårhälsningar
Sandra Carlsson, Håringe
070 589 11 99
sandra.carlsson@bolmso.se
7

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
Sommarträning på fotbollsplanen tisdagar kl 18.00 från 7
maj till 30 juli .
Nya deltagare är varmt välkomna !!
Medlemmar tränar för vårens medlems avgift ,
nya deltagare betalar 50 kr per gång el 350 kr
och blir medlemmar samt får fortsätta träna
under höstterminen. Barn/ ungdomar t.o.m.
åk tre på gymnasiet 100 kr per termin.

Dans Midsommardagen i Hov
22/6 kl. 21-01
”Thoniez orkester”
Varmt Välkomna
Fam. Kristiansson
Servering

Frågor ring 0707388232 Annika

Behöver ni barnvakt?

Vi bjuder dig på en eller flera våfflor
Måndagen den 6 maj
är ALLA välkomna till Sjöviken kl 14
Vi bjuder då alla på våfflor och kaffe, te, saft
Välkomna önskar
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

*********************************************************

Dubbelnummer juli / augusti 2019
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”
kommer manusstopp för både
juli– och augustibladet bli den
15 juni 2019.
Ni måste alltså planera era arrangemang i god
tid.
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Hej! Mitt namn är Lydia Gustafsson och jag är 17 år och bor i Skällandsö. Jag går andra året på barn och fritidsprogrammet på Sunnerbogymnasiet. Jag tycker det är roligt med barn så jag hade tänkt att sitta
barnvakt.
Om ni behöver barnvakt, hör gärna av er till mig på 072 324 51 27
Pris enligt överenskommelse.
Mvh. Lydia Gustafsson

Bolmsö och Tannåkers Sockenråd har
tillsammans med Qstar en

Kampanj den 30 maj- 2 juni!
All drivmedel med sänkt pris!
Några av oss i sockenråden kommer att
finnas på plats den 1 juni mellan
10-14 för att dela ut en liten gåva
till dem som tankar!
Välkomna!
9

Programblad maj 2019
19.30 Valborgsbål, Bolmsö

Programblad maj 2019
mån

13

17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF

tis

30/4

ons

1

8.00 Städdag i Bolmsö bygdegård

tor

2

18.30 Datorcafé i Sjöviken

tis

14

18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning

lör

4

i ottan Städdag i pingstkyrkan

ons

15

12.00 Manusstopp för junibladet

tor

16

15.00 Symöte hos Edit Halvarsson

9.00 Städdag i Perstorpsgården

18.30 Bön i pingstkyrkan

9.00 Arbetsdag i Tannåkers hembygdspark
sön

5

9.30 Mässa i Bolmsö kyrka

18.30 Datorcafé i Sjöviken, (Connect UF är med)
sön

19

10.00 Gudstjänst i missionshuset
16.00 Församlingsmöte i pingstkyrkan
mån

6

14.00 Röda Korset bjuder på våfflor i Sjöviken
17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF

tis

7

17.00 Daglediga i Tannåker
18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning

16.00 Pingstkyrkan, Hans Nilsson
mån

20

17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF

tis

21

18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning

tor

23

19.00 Kulturföreningen, manusträff i Hov

sön

26

13.00 EU-val, Bolmsö skola (öppet till 17.00)
18.00 Gudstjänst i missionshuset

19.00 Kulturföreningens öppna möte
ons

8

19.00 Konsert med Kulturskolan i Sjöviken

sön

12

9.30 Gudstjänst i Tannåker, kyrkkaffe
10.00 Gudstjänst i missionshuset

mån

27

10

17.00 Fotbollsträning Bolmsö IF
18.30 Bön i pingstkyrkan

tis

28

14.00 Daglediga i Berga församlingshem
18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning

12.30 Träff med Sara Sturesson, Tema: bygdens butik
15.00 Träff med Sara Sturesson, Tema: bygdens butik

9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka

tor

30

13.00 Fiskevattenägarfest, Sjöviken

1/6

10.00 Sockenråden finns vid Qstar i Tannåker till kl 14.00
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År 2019 firar
Bolmsö Hembygdsförening 75 år
Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark lördag 27
april kl 09.
Midsommarfest i Bolmsö Hembygdspark på midsommarafton, om du inte varit med och hjälpt till innan men gärna vill
vara med i år, kontakta Solveig Carlsson 0372-91000 eller skicka ett
mail till hembygd@bolmso.se
Vill du bli medlem i Bolmsö Hembygdsförening kostar det 100:- i inträdesavgift, sätt in på Bankgiro 5476-4683 och skriv namn och att det
gäller medlemskap.
hembygd@bolmso.se
REKO-ring Tannåker Bolmsö
Eftersom de flesta av oss producenter inte har några färdiga produkter
just nu är REKO-ring Tannåker Bolmsö vilande. Tack till alla kunder
som köpte 2018. Vi återkommer senare med besked! Om du också är
producent och vill veta mer kan du kontakta oss.

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.

Dags att räfsa löv och grenar
och städa stugan i

Tannåkers hembygdspark
Vi startar kl. 9.00 den 4 maj.
Tag med egen räfsa
Vi dricker kaffe/te och äter frallor
när vi är klara.
Välkomna till en trevlig
arbetsförmiddag
Tannåkers hembygdsförening

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

www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070 563 32 94

12

13

Datorcafé Bolmsö
Tid: torsdag 2 och 16 maj kl. 18:30
Plats:
Bygdegården Sjöviken
Vi blir alltmer digitaliserade i samhället och därför vill Bolmsö Fiber
anordna en mötesplats för alla som behöver hjälp med sin dator, surfplatta och mobiltelefon eller att använda internet. Även vana användare som kan hjälpa till med frågeställningar är hjärtligt välkomna. Ta
gärna med din egen utrustning.
Datorcaféet riktar sig till alla oavsett kunskapsnivå.
Frågor kan vara:

Ladda ner appar

Vad är en cookie?

Hur bokar jag en tågbiljett?

Facebook och Twitter

Hur mailar jag foton?

Hur använder jag internetbanken?
Det finns möjlighet att prova på att surfa på internet och använda en
dator eller få hjälp med en viss uppgift. Kanske funderar någon på att
skaffa dator men vill prova först.
16/5 får vi hjälp av Connect UF, ett studentföretag
som har IT-support som verksamhet.
Det bjuds på fika under kvällen.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen Bolmsö Fiber
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Bolmsö Bygdegårdsförening
Bygget går framåt, nu är panel på plats och ytterväggarna har fått rödfärg,
innan sommarsäsongens uthyrningar kommer igång skall det bli tak på och
byggställningarnas tas bort. Efter det är det mest arbete inomhus.
Vi har behov av hjälp av olika slag, både snickeri och att putsa väggar.
Kan du hjälpa till så kontakta Bernt Andersson, Anders Olsson, Tommy Björkman eller Solveig Carlsson.
Kan också skicka mail till bygdegarden@bolmso.se
Ljungby Manskör var i bygdegården i början av april och det var ett mycket
bra framtränade, vi tackar dem och Ljungby kommun som stod för deras
kostnader.
Kommunen har också i år satsningen Kultur på bygden, Bolmsö har arrangemanget fredagen den 25 oktober.
Det blir en kul utmaning och kanske något helt nytt för många av oss.
Artisten Jais Kevin Kleinerman kommer till Bolmsö, han ingår gruppen Freestyle Phanatix som är ett skandinaviskt turnerande streetdance kompani
som spelat mer än 2000 föreställningar och gjort workshops i Skandinavien
och utomlands.
Denna kväll kommer han att ge oss en beatbox- och dansworkshop där vi får
använda röst och kropp som verktyg att uttrycka oss på ett nytt sätt. Vi blir
ett instrument och lär oss skapa rytmer och musik med våra egna röster och
kroppar.
"Beatboxa med Jais", 2x45 minuter prova-på därefter kort beatbox-show
Häftigt och skall bli kul att se och lära något nytt.
Vill du stödja Bolmsö Bygdegårdsförening ekonomiskt så sätt in pengar på
Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53

bygdegården@bolmso.se

Söndag 26 maj 2019 är det EU-Val
Som vid valet 2018 ingår Bolmsö och Tannåker i Annerstad-AngelstadBolmsö valkrets och det kommer att stå att vallokalen är Angelstad på röstkorten.
Men vi kan avlägga vår röst på valdagen vid röstmottagning i Bolmsö skola,
precis som vid förra valet.
Röstlokalen i Bolmsö skola kommer att vara öppen kl 13-17
Kan ni inte rösta dessa tider finns möjligheten åka senare på kvällen fram till
kl 21 till Angelstad skola.
Röstlokalen på Bolmsö skola är för alla röstberättigade i Bolmsö och Tannåkers församlingar.
OBS! Ni MÅSTE ha med er RÖSTKORTET när ni röstar på Bolmsö.
Då vi kanske inte känner igen alla så ta med er legitimation också.
Vi som kommer att jobba med röstmottagningen på Bolmsö hoppas vi kommer att få mycket att göra på valdagen den 26 maj under hela öppettiden, kl
13 till 17.
Så kom och rösta på valdagen i Bolmsö skola!
Röstmottagarna

Stort tack till ledarna i Tannåker Bolmsö gymnastikförening för denna terminen
Monica, Emelie och Agnes även tack till Lillan och
Erik som hoppar in när det behövs!!
Vi alla som kan träna på hemmaplan
är enormt tacksamma
16
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Gudstjänster i Jonsboda missionshus maj
5

10.00 Gudstjänst, Mark Munro
Sång: Hanna o Andreas Eriksson, nattvard

12

10.00 Gudstjänst, Ingrig Munro
Sång: Miriam o Rebecka Ericsson

26

18.00 Gemensam Gudstjänst med Tannåkers Pingstförsamling
Mark Munro predikar och Maria Davidsson sjunger

Norra Bolmens Missionsförsamling
Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka maj
4 i ottan Städdag i kyrkan
5

Bolmsö o Tannåkers kyrkor
27/4

18.00 Musikgudstjänst med Hällestads manskör, Bolmsö, S-Å
Fyhrlund

28/4

17.00 Ekumenisk Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka, M Lind

5/5

9.30 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

12/5

9.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund,
Kyrkkaffe i vapenhuset
15.00 Symöte hos Edit Halvarsson, Bolmsö

16.00 Församlingsmöte

13

18.30 Bön i kyrkan

16/5

19

16.00 Hans Nilsson

19/5

26

18.00 Gemensam Gudstjänst med Norra Bolmens Missionsförsamling i Jonsboda, Mark Munro predikar

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

27

18.30 Bön i kyrkan

9.30 Gudstjänst, Bolmsö, M Lind

Varmt välkommen till samlingarna.

Välkomna till vårens dagledigträffar
i Bolmsö och Tannåker

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Vi ses kl 14 i respektive församlingshem
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

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: 4 juni kl. 18.30 på Åsarna
Gemensamt möte med Bolmsö 7 maj kl. 18.00 på Åsarna

