
 

 

Manusstopp för novemberbladet  

den 15 oktober kl. 12.00 
 

OKTOBER 2019 

Nu välkomnar vi hösten på riktigt. 

 

Man riktigt njuter av hur naturen skiftar i vackra  

färger, att man med spänning går på promenader  

i hopp om att hitta ”skogens guld” och hur mysigt  

det är med tidiga kvällar under en varm filt och med  

tända ljus framför sig. Oktober är varmt välkommen. 
 

Tannåker och Bolmsö sockenråd har nu haft höstens första gemensam-

ma möte och då pratade vi bland annat om vad som hänt under året så-

här långt. Affären har äntligen öppnat igen, vi får ha kvar vår mack och 

skolan underhålls och repareras i väntan på att i framtiden bli helt ny. 

Vi pratade också om att Tannåker och Bolmsö har besöksmål som 

finns med på kartan över ”Lingonställen i Sunnerbo”, vilket är jättekul 

då detta bidrar till fler besöker vår fina bygd. Det finns broschyrer att 

läsa om detta i affären om man är nyfiken och man kan även hitta in-

formation på nätet.  
 

Man kan nu ta del av Kommunens ”Översiktsplan 2035” där det står att 

Bolmens östra strand är ett utvecklingsområde som bör satsas på i 

framtiden. Det ska hållas ett samrådsmöte i Tannåker den 17 oktober 

där vi får ta del av kommunens framtidsplaner.  
 

Söndagen den 17/11 klockan 15.00 bjuder vi i Tannåkers sockenråd in 

till årsmöte då vi hoppas på att få träffa många sockenbor. Mer infor-

mation om årsmötet kommer i Novemberbladet. 
 

Ha det gott! 

Karolina 



 

 

 

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! 
 

Tannåker Sockenråd  

 Läser du böcker? 
 

Köper du dina böcker eller lånar du på biblioteket? 
 

När jag för några veckor sedan läst ut mina låneböcker hade jag inga  
andra ärende in till sta’n än att byta böckerna. 
Lösningen blev att jag läste om några av böckerna i min egen bokhylla. 
Det var nästa som att läsa dem för första gången, jag kände igen en 
del efter hand, men visste ändå inte hur det skulle sluta. 
 

Så kom jag att tänka på bokbussen. Där lånade jag böcker när bussen 
började köra turer hit. Kollade turlistan i Sockenbladet, torsdag 19/9 
kl. 14 skulle bussen komma till Färle.  
 

Lite i två kom jag till hållplatsen, bussen var redan där och några andra 
bokläsare fanns också där. Två trevliga män hälsade välkommen och 
visade i vilka hyllor de olika böckerna fanns. Efter en stund hade jag 
ett antal böcker i min famn. Dessutom hade jag beställt en bok som 
jag blev rekommenderad av en av killarna. Jag hade nämnt att jag gil-
lar att läsa historiska romaner och böcker som utspelar sig i trakter 
som jag känner igen. Boken finns med nästa gång bussen kommer till 
Färle, den 17 oktober. Jag har skrivit in det i kalendern.  
 

Utnyttjar du bokbussen? Jag kommer att göra det i fortsättningen, en 
utmärkt service. Bussen stannar på flera platser och tidtabellen finns i 
Sockenbladet. 

/Sara Karlsson 
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Onsdag 23/10, 20/11, 18/12 Torsdag 17/10, 14/11, 12/12 

Skällandsö 15.05—15.20 Färle 14.00 - 14.15 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.20 - 14.35 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag 3/10, 31/10, 28/11  Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Tjust 16.45 - 17.00 

  Österås 17.15—17.30 

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12  

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

Fredag 25 oktober, kl. 19 -  

Beatbox prova på för nybörjare 
Lär dig ett nytt instrument - Dig själv! Med röst och kropp som verktyg 
får du möjlighet att uttrycka dig på ett nytt sätt. Med instruktören Jais 
leker ni er fram till nya kunskaper. Alla är välkomna att prova! 
Plats: Bolmsö bygdegård 

 
Fri entré och det kom-
mer att finnas försäljning 
av något att äta och 
dricka under kvällen 
 
 

Ett arrangemang med Ljungby kommun "Kultur på bygden" och Bolm-
sö Bygdegårdsförening  



 

 

Aktivitäten 
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OKTOBERFEST 

5:e oktober 
Kl 18:00 
Bolmsö Bygdegård, Sjö-
viken, Tysk buffé 

250kr/vuxen, 150kr/
ungdom (6-15 år) 
Anmälan sker genom betalning 
till: 
Swish  123 281 71 53 
BankGiro: 893-5157 
Sista anmälan 29/9 
Till buffén ingår alkoholfri måltidsdryck 

Arrangör: Bolmsö Bygdegårdsförening 

Ändamålsenlig klädsel uppskattas! 

”Om
pa-bom

pa” 

Stort Tack till alla som på något vis  

bidrog under Walk of Hope i Sjöviken 

söndagen den 8 september. 

9000kr blev det till barncancerfonden ! 

 

Bolmsö Tannåker gymnastikförening och 

Bolmsö bygdegårdsförening.  

Tanz und Stimmung 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 

Boka in den 23 november! 
Då blir det Blue Christmas i Sjöviken kl 18 med… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information kommer i novemberbladet. 

 
Kom med och samla! 
Vi sammanställer material som händelser och stolliga historier, mer 

eller mindre sanna, till ny teaterföreställning.  

Vill du vara med? – kontakta Irene 070-6791113 

 
Öppna möten i affären kl 18 
Måndag 30/9, tisdag 5/11, tisdag 3/12 

Välkomna! 

/Anna Maria, Irene, Mats, Mats,  

Rachelle, Sandra & Solveig 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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Ekologiska grönsaker säljas hemma i Stapeled på Bolmsö. Vi tar 

emot beställningar också. Välkomna! 

Vi säljer grönsaker så länge som skörden försätter.  

Under oktober:Halloween pumpor, prydnads pumpor, mat pum-

por,vitlök, tomater, rättika, grönkål, svarkål och m.m. 

 

Kolla mer info på Facebook ”stapeledsträdsgård”  

Öppet tid: Alla dagar kl.9-20 under säsongen. 

*Vi tar gärna emot betalning via Swish. 

 Betalnings nr. 070 8574 315 
 

Kontakt: Makiko Jonsson,  

Stapeled1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159, 070 8574 315,  

greenmaki@hotmail.com 

Nu kommer höstmörkret och sommartiden slutar. 
Då blir det mörkt tidigt på kvällen. I skydd av mörkret kan tjuven passa på. 

Inbrott har oftast föregåtts av någon form av rekognosering. Så försök att sät-

ta dig in i hur en tjuv tänker. Var finns svagheterna i tex den yttre miljön? 

Finns det växtlighet eller föremål som hen kan gömma sig bakom och möjlig-

gör att tjuven kan jobba osedd och ostört? Finns det partier i trädgården som 

är dåligt belysta? Andra faktorer; baksida mot skogen, en tillgänglig stege, ett 

öppet fönster eller lösa verktyg? 

 

Läs dokumentet som Polismyndigheten ger ut  ”Utan tillfälle – Inget brott” 

och få tips och råd. 
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Dagledigträffar hösten 2019 
Bolmsö/Tannåker   

 

1 oktober – Bolmsö församlingshem 
Musikquiz med Olle Josefsson. 
 

29 oktober - Tannåkers församlingshem 
Kajsa Svensson berättar om sin resa till Rumänien. 
 

26 november – Bolmsö församlingshem 
Ove och Wenche Stålenbring och Lars-Uno Åkesson 

sjunger och spelar välkända sånger. Utdelning av julblommor 
 

Samtliga träffar är tisdagar klockan 14.  

   Välkomna! 

 

Nu börjar vi skyttet igen efter sommaren. 

Tisdagar med början den 1/10 kl 18, i Bolmsöskolans 

gymnastiksal. 

Prova på gratis 3 gånger. 

 

Välkomna/ Ledarna 
 

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


 

 

Programblad oktober 

sö 29/9 11.00 Församlingsdag i Tannåker 

må 30/9 18.00 Kulturföreningens öppna möte 

ti 1 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem 

  18.00 Skytte i Bolmsöskolan 

  18.30 Pingstkyrkan, Bön 

on 2 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

fr 4 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

lö 5 18.00 Oktoberfest i Sjöviken (anmälan senast 29/9) 

sö 6 11.00 Mässa, Bolmsö kyrka 

  18.00 Missionshuset, Gudstjänst 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 7 18.00 Röda Korsets månadsmöte, Tannåkers församlingshem 

  19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

ti 8 18.00 Skytte i Bolmsöskolan 

on 9 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

fr 11 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

sö 13 10.00 Missionshuset, Gudstjänst 

  11.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Församlingsdag 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 14 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

ti 15 12.00 Manusstopp för sockenbladet 

  18.00 Skytte i Bolmsöskolan 

  18.30 Pingstkyrkan, Bön 

Arkivens dag, lördag 8 november, kl 14-17 i Bolmsö Bygde-
gård 
I år kommer vi särskilt att uppmärksamma att det är 50 år 
sedan färjan Bolm kom 
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

Programblad oktober 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

Bolmsö Hembygdsförening Bolmsö Hembygdspark, Höst-
städning, lördag 26 oktober kl 09 
Välkomna att vara med och städa i hembygdsparken. 
Efter att vi är klara serveras välförtjänt fika  
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 

on 16 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

to 17 17.30 Samrådsmöte om översiktsplanen i Tannåker 

fr 18 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

lö 19 18.00 Pingstkyrkan Tommy Ström 

  18.00 Missionsauktion, Bolmsö 

  18.30 Missionshuset, Mat och gemenskap 

sö 20 9.30 Gudstjänst , Tannåkers kyrka 

  16.00 Pingstkyrkan Tommy Ström 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 21 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

ti 22 18.00 Skytte i Bolmsöskolan 

on 23 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

fr 25 17.30 Tabata, Bolmsöskolan 

  19.00 Beatbox i Sjöviken 

lö 26 9.00 Höststädning i Bolmsö hembygdspark 

sö 27 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka 

  16.00 Pingstkyrkan Kjell Ström 

  19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan 

må 28 19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan 

ti 29 18.00 Skytte i Bolmsöskolan 

  18.30 Pingstkyrkan, Bön 

on 30 19.30 Pilates, Bolmsöskolan 

 3/11 18.00 Minnesgudstjänst, Tannåkers kyrka 



 

 

 

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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Gymnastiktider HT 2019 
 

Höstterminen har börjat i Bolmsöskolans gymnastiksal:   

Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för ungdo-

mar t.o.m. gymnasiet. Då får ni gå på hur många pass ni vill i veckan. 

Betalas in på BG 5882-1018 vid varje terminsstart 

OBS! detta BG gäller, fel i förra sockenbladet 

Måndagar  19.30 Cirkelträning m Erik 

onsdagar 19.30  Pilates m Monica  

fredagar 17.30 Tabata m Lillan  

söndagar 19.00 Mix m Monica  
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Hjärtstartare  
Till er som har en hjärtstartare utplacerad på Bolmsö-Tannåker, före-

ning eller privatperson. 

Önskar ni sprida kännedom om var hjärtstartaren är placerad och vid 

vilka tidpunkter den är tillgänglig så är ni välkomna att skriva om  detta 

i våra sockenblad. Det är viktigt att allmänheten har kännedom om var 

hjärtstartare finns om olyckan är framme och någon behöver hjälp.  

Det är också viktigt att man registrerar sin hjärtstartare i hjartstartarre-

gistret.se för att både SOS alarm och allmänheten ska veta var det finns 

hjärtstartare i vårt samhälle. 

Tid räddar liv . 

Önskar ni som förening  arrangera en HLR-hjärt lungräddnings utbild-

ning med hjärtstartare, hjälper jag gärna till med kontakt till utbildare. 

Monica Johansson 

Bolmsö sockenråd  

073-0495418  

 BÅTPLATS UTHYRES 
En plats i Gideons lada, Österås är ledig för vinterförvaring 

av båt. 

Vid intresse ring Ann-Christin Bolin 073 077 79 82. 

Senast 5 oktober. Styrelsen har rätt att välja ut kandidat om 

det finns många sökande. 

Stiftelsen Gideon Eklöfs Fond 

Ann-Christin Bolin, ordförande 

BORTSKÄNKES 
Hönsburar, kan också användas som kaninbur. 

Längd 200 cm, bredd 75 cm, höjd 45 cm. 
 

Kontakta Sabine   Tel  070-2928956  eller  

sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
mailto:sabine_elmquistlevin@yahoo.se
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AUKTION 

 
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

inbjuder till rödakorsauktion den 16 november kl 16 i Sjöviken. 

 

Om du vill stödja vår verksamhet så skall du veta att de pengar som 

samlas in denna kväll till största del går till Barnkolloverksamheten 

som anordnas av Ljungby rödakorskrets för ca 50 barn från Ljungby 

kommun varje sommar. 

Vår förhoppning är också att om det blir ett mycket bra resultat kunna 

avsätta en summa pengar för att ha en träff med er som anmält er att 

tillhöra 

Bolmsö-Tannåkers Krisberedskapsplan. 

 

Hur får vi ett bra resultat? 
Jo, genom att just DU kommer på auktionen, skänker en ev gåva, 

ropar på auktionen, köper lotter och njuter av fikat som är hemba-

kat, 

 

Välkomna, alla som förstår hur viktig just denna em.-

kväll  

är för vår verksamhet. 
 

EFTERLYSNING 
På Bolmsö och Tannåker är vi lyckligt lottade med musikgrupper av 

olika slag. Min undran är om någon sådan skulle kunna komma och 

underhålla ca 30 min på Auktionen den 16 november. 

Det skulle i så fall bli din/er gåva till resultatet. 

Hör av er till Birgitta Wallén 070-26 911 29 snarast eller skicka ett mail 

birgitta.wallen@telia.com 

 

 

13 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöten 
7 oktober kl 18-20 Tannåkers församlimgshem 

Vi räknar bössorna med insamlingen till Världens Barn 

Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe 

 

4 november kl 18-19 i Bolmsö församlingshem  
Vi planerar inför auktionen den 16 nov kl 16 och julmarknaden i Tan-

nåker den 7 dec. 

Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe 

 

3 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Julgröt 

 

ÖVRIGT 
Auktion 
16 november kl 16 i Sjöviken 

Julmarknad 

7 december i Tannåkers församlingshem 
 

 

GÅVOR TII AUKTIONEN OCH JULMARKNADEN 

MOTTAGES TACKSAMT 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 



 

 

Tannåkers Pingstkyrka oktober 

1 18.30 Bön i kyrkan 

15 18.30 Bön i kyrkan 

19 18.00 Tommy Ström, Boden 

20 16.00 Tommy Ström, Boden 

27 16.00 Kjell Ström, sång Siv Gustavsson och Jan Nilsson 
(Gemensamt möte med Norra Bolmens mf) 

29 18.30 Bön i kyrkan  

Varmt välkommen till samlingarna. 

14 

Välkommen att vara med och sjunga i kyrkokören 
i Tannåker/Bolmsö. 
Vi övar i Tannåkers församlingshem på tisdagar  
kl.19.00 - 21.00. 
Frågor? Ring Olle Heverius, 076-856 91 46 
eller maila  
olle.heverius@svenskakyrkan.se 

Välkommen med i gemenskapen. 

Gudstjänster i Jonsboda missionshus oktober 
Norra Bolmens Missionsförsamling  

6 18.00 Gudstjänst med predikan av Mark Munro, sång Hanna Munro  

13 10.00 Gudstjänst med Mark Munro 

Sång: Mattias Petersson och Nattvard  

19 18.30 Mat och gemenskap  

27 16.00 Gemensam Gudstjänst i Tannåker Pingstkyrka med predikan 
av Kjell Ström och sång av Siv Gustafsson och Jan Nilsson  

2/11 10.00 Gemensam Gudstjänst i Hånger tillsammans med Hångers 

frikyrka predikan av Mark Munro och sång av Hångerkören. 

Alla är hjärtligt välkomna till gudstjänsterna! 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor oktober 

29/9 11.00 Församlingsdag i Tannåker med gudstjänst i kyrkan och 

därefter middag i församlingshemmet. 

6 11.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

13 11.00 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund (Församlingsdagen) 

19 18.00 Missionsauktion, Bolmsö, A Fall 

20 9.30 Gudstjänst, Tannåker, M Lind. Enkelt kaffe i vapenhuset 

27 11.00 Mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

3/11 18.00 Minnesgudstjänst, Tannåker,  

Alla Själars dag, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Vi har fått in 

en mängd förslag, tankar och idéer som tillsammans med andra under-

lag är ihopsatt till ett förslag. Detta förslag vill vi att du ska tycka till 

om.  

Var med och skapa ett Ljungby för alla. Kom på samrådsmötet i Tan-

nåker den 17 oktober kl. 17.30. Lokal meddelas senare 

 

Läs mer på www.ljungby.se/oversiktsplan 



 

 

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 
 

 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. 
 
Vi är  tacksamma för frivilliga bidrag,  

Bankgiro: 5813-2051  

Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 

Sockenrådets nästa möte  
Årsmöte den 17 november kl. 15  

 

 

 


