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ersättare
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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

DECEMBER 2019
Kommer precis från sockenrådets årsmöte när jag skriver detta.
Ni har redan läst och hört allt positivt som har hänt i socknen
under året och årsmötet ser fram emot att det fortsätter
i samma anda. Därför är det till min, och jag tror alla
andra sockenbors, glädje att Sabine har tagit på sig att vara
ordförande under nästkommande verksamhetsår. Hon har varit
aktiv under en del år och som sekreterare sett till att vår interna och
externa kommunikation fungerat utmärkt. För övrigt
ser ni styrelsens sammansättning på baksidan av sockenbladet. En del
intressanta förslag kom också fram för styrelsen att driva under 2019/2020.
Styrelsen kommer senare att presentera sin verksamhetsplan.
Förutom det vi tidigare har presenterat om vad vi gjort under året så avslutade vi
med att ta fram ett remissvar på kommunens förslag till översiktsplan. (Denna finns
på kommunens hemsida.)
Kortfattat har vi skrivit:
” Vi är positiva till att kommunen vill satsa på utveckling av Bolmens östra strand.
För att nå målet 2035 behövs attraktiva levnadsmiljöer på landsbygden och vi vill
vara delaktiga i att forma framtiden.
Tannåker har många fina naturvärden såsom ett öppet odlingslandskap, kulturmark
med bok- och ekskogar, biologisk mångfald, ett rikt fågelliv, god vattenkvalité, goda
möjligheter till friluftsliv med fiske, båtliv och bad. Många fornlämningar med kulturhistoriskt värde. Flera möteslokaler och ett starkt föreningsliv.
I Tannåker finns livsmedelsaffär och drivmedelsstation och privata näringsidkare.
Men för att utveckla bygden behövs fler invånare. Ny bebyggelse ska anpassas efter
landskapets karaktär och befintliga värden av natur- och kulturmiljöer. Försiktigt
förstärka bykänslan och rumsbildningen utmed vägen. Bevara siktlinjer mot det öppna landskapet och följa svensk byggnadstradition för landsbygden.
Kommunen äger marken på två av de fem föreslagna områdena för bostadsbebyggelse.
Vid det föreslagna området nr två, finns både norr och söder om Tannåker kyrka, ett
stort skogsområde med kommunal mark som gränsar till Bolmen.

Manusstopp för decemberbladet
den 15 december kl. 12.00

Med en väl genomtänkt markanvändning kan här bli ett fint rekreationsområde
utmed vattnet med grillplatser, utsiktsplats, parkbänkar och olika promenadstigar.
De punkter vi särskilt trycker på är (sammanfattat av mig):
Bostäder –Vi vill framhålla att det är viktigt att hyresbostäder i olika storlekar byggs
på kommunal mark, så att det finns boende för alla åldrar.
Vandrings- och cykelleder –En cykelled till Bolmsö är ett utmärkt initiativ som även
bidrar till ökad trafiksäkerhet. Detta gynnar både bofasta och besökare.
Skola – i Tannåker finns attraktiv kommunal mark där det är lämpligt att placera en
ny modern skola, förslagsvis med teman natur, vatten och sjö.
Affär – knutpunkten både genom att kunna handla matvaror, förnödenheter och
hämta paket men också en given samlingspunkt vilket ger ökad trygghet i bygden.
Drivmedelstation – viktig servicefunktion som behövs både för jord- och skogsbruk,
biltrafik och båttrafik.
Hemtjänstservice – basen för hemtjänsten ska finnas centralt placerad i området
och i anslutning till övriga servicefunktioner så att personalens restider begränsas,
denna tid kan istället användas till vård och omsorg.
Kultur – fornminnen och berättarnätet Sagobygden kan utvecklas o kopplas till
vandringsleder.
Besöksnäring- Bättre skyltningar och reklam för rekreation, service, sjö, natur och
sevärdheter. Satsning på ny camping gynnar hela området.
Sjön - viktigt att avväga exploatering av områden runt sjön kontra
miljöskyddsvärden i alla hänseenden. Exempelvis hänsyn till vattentäkt
och ekologiska värden”.

Bolmsö o Tannåkers kyrkor december
9.30

Gudstjänst, Bolmsö, A Fall. Adventskaffe serveras efter
gudstjänsten i församlingshemmet

11.00

Gudstjänst, Tannåker, J-Å Carlsson

7

17.00

Julkonsert, Tannåker, se separat annons

8

11.00

Sammanlyst till Berga. Mässa med biskopen
Installation av kyrkoherde Magnus Lind

15

11.00

Gudstjänst. Tannåker, A Fall

19

19.00

Konsert med John Martin Bengtsson, Mari Winquist
m.fl. i Bolmsö kyrka.

Om du är intresserad av hela svaret kan du få det via styrelsen.

24

14.00

Jag vill också passa på att tacka för den tid som jag har varit med i
styrelsen och för de intressanta diskussioner och insikter jag har fått
del av. Jag önskar den nya styrelsen lycka till och framgång i att få
vår sockens synpunkter tillgodosedda i kommunen.

Julbön, Bolmsö, S-Å Fyhrlund. Efter julbönen serveras
glögg i församlingshemmet, granen tänds

25

05.00

Julotta, Tannåker, S-Å Fyhrlund

29

11.00

Mässa, Bolmsö, M Lind

Till sist vill jag önska er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År
Bertil I Elmqvist

5/1 11.00

Mässa, Tannåker, M Lind

6/1 16.00

Familjegudstjänst med julfest, Bolmsö, J-Å Carlsson

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.

1

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Bankgiro: 5813-2051
Tack för ditt bidrag!
Tannåker Sockenråd
15

Tannåkers Pingstkyrka december
10 18.30 Bön i kyrkan
15 16.00 Adventscafé
29 10.00 Gudstjänst i Jonsboda med julsånger, fika

Varmt välkommen till samlingarna.

Gudstjänster i Jonsboda missionshus december
Norra Bolmens Missionsförsamling
1

10.00 Adventsgudstjänst, Mark Munro, servering

8

10.00 Gudstjänst, Mark Munro, nattvard

14

18.00 Luciafirande med efterföljande missionsauktion, scouterna
medverkar, servering

29

10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan i Hånger.
Sång av Hanna och Andreas Eriksson.

Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna!

JULBUSSEN
Torsdagen den 5:e december kl. 13-17 gör julbussen ett
stopp utanför den nyöppnade affären, Handlar’n, i Tannåker.
I bussen bjuds det på adventsfika och sång. Här finns också
möjlighet att handla skivor, kort och böcker (kontant eller
Swish). Julbussen ingår i Bussmissionen, som är en ideell
kristen förening.
Välkomna hälsar Ove Jonsson och Alf Lax (genom Anna
Milston)
14

Julskyltning i Tannåker lör 30 nov
Handlar’n Bolmenbygden
och
Tannåker butik för sakletare
har öppet kl 12-17
BlueNecks spelar julmusik i Ingalills Café.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Varmt Välkomna!

Handlar’n Bolmenbygden
ÖPPETTIDER JUL/NYÅR
21 dec 10-15

27 dec 10-19

23 dec 10-20

28 dec 10-15

30 dec 10-20
24, 25, 26, 31 dec, 1, 6 jan STÄNGT
God Jul & Gott Nytt År
önskar Sara och Reidar
3

Lucia & Auktion i Jonsboda
Lördagen den 14 december kl. 18.00
är det Luciafest i Jonsboda missionshus
med våra scouter.
Vi kommer att ha en auktion till förmån för
vår scoutverksamhet, med
Lars Kårhammer som auktionsropare.

Dokumentation By och Torpvandringar Bolmsö
Vi har fått förfrågan om det finns kvar dokumentationen från de By
och Torpvandringar som hållits på Bolmsö tidigare och nu har vi tryckt
upp ett antal ex av varje rote.

Det blir även servering och lotterier.
Stöd gärna vår verksamhet genom att
lämna ett bidrag till auktionen.
Alla är varmt välkomna!

Kontakta Solveig Carlsson om ni vill köpa, de kostar 100:-/st
Solveig.carlsson@bolmso.se, 0372-91000

Jonsboda Scoutkår Equmenia Jonsboda

Hur röstade man förr?
Det har i år uppmärksammats att det är 100 år sedan första beslutet togs
om lika rösträtt för män och kvinnor. År 2021 är det sedan 100 år sedan
detta blev verklighet efter att grundlagen kunde ändras då det varit två
beslut med val emellan.
Är det någon som har kvar röstsedlar från 1920 talet? Kanske röstlängder eller annat material om hur valen gick till då?
Om du har det, kontakta Solveig Carlsson.
Bolmsö Hembygdsförening

Onsdag 18/12

Torsdag 12/12

Skällandsö

15.05—15.20

Färle

14.00 - 14.15

Jonsboda
Flahult
Torsdag 28/11

15.25—15.40
16.40—17.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

14.20 - 14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00

Stapeled
Skogshäll

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Perstorp
Tjust
Österås

16.10 - 16.25
16.45 - 17.00
17.15—17.30

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 3/12

4

13

TACK, TACK, TACK
OÄNDLIGT MYCKET TACK
NÄR VI ANORDNADE
AUKTION I SJÖVIKEN

Bolmsö Hembygdsförening önskar God Jul


Vårt jubileumsår när föreningen fyllt 75 år går mot sitt slut, TACK för
att ni varit med och deltagit på årets aktiviteter.
Nu senast i november på Arkivens dag uppmärksammande vi färjan
Bolmia som varit i trafik i 50 år. Tack till er färjförare som kom och till
er alla som var med.
En uppmaning från besökare var att vi ortsbor och föreningsliv bör
”ligga på” för att få en utbyggnad av färjan i både bredd och längd.
Vårt arbete i hembygdsparken är klart, dikning är gjord och marken
planerad. Den nya gräsmattan har tagits sig bra och vi har kunnat klippa med åkgräsklippare redan i år. Till våren skall vi sätta ut de nya fina
bänkarna också (men de får stå inomhus i vinter).
Vi tackar er som varit med i detta arbete och till Bolmsö Fiber och Bolmens Sjöregleringsfond som bidraget ekonomiskt.
Årsmötet 2020 planeras till den 24 februari och då kommer Leif Norman och berättar om Ångbåtstrafik på Bolmen efter årsmötet.
Bolmsö Hembygdsförening
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Till alla rödakorsare som anordnat en sådan fin auktion
Till Irene och Mats för sång- och musikunderhållning
Till Anders för ljudhjälp
Till Bruno som alltid får buden att hagla
Till våra duktiga ”springflickor” som delar ut rätt saker till rätt personer
Till alla privata givare
Till de 32 företag som sponsrat med varor och presentkort
Till alla er som kom och handlade så det bara rykte
om det
Resultatet blev
25.410 kr
(2017 var resultatet 17.845 kr och 2018 var det 15.505kr)

Birgitta Wallén ordf. i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

5

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets
Månadsmöten
2 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Julgröt
3 februari kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe.
Planering av årsmötet 2 mars.
ÖVRIGT:

Julmarknad 7 december i Tannåkers församlingshem.
Vi säljer lotter och hembakat bröd
Gåvor mottages tacksamt
Årsmöte 2 mars kl 18 i Bolmsö församlingshem
Sedvanliga årsmötespunkter (valen är förberedda) Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden

Söndagen den 26 januari kl 16.00
Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Otroligt duktiga Femtinge Teater kommer till Bolmsö med sin föreställning ”Drömmen om Folkparken”. Mycket musik och sång samt
berättelser från Folkparkernas glansdagar under 1950-1970 talet
Förköp görs hos Bolmsö Bygdegårdsförenings styrelse, eller bygdegaden@bolmso.se. Perfekt Julklapp!

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2019
3

18.00

Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan o Erik

10

18.00

Avslutning, Bolmsö skola (ej skytte)

Alla

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.

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening

Biljettpris 190 kronor inkl fika
Kontakta; Solveig Carlsson, Bernt Andersson, Anders Johnsson, Jonny
Palm, Tommy Björkman, Håkan Wiktorsson, Anders Olsson, Gunvor
Andersson, Emelie Bjurka
Samverkan mellan Bolmsö Bygdegårdsförening och Riksteatern
Ljungby

Se även www.bolmso.se/skytte
6
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Välkomna till
Bolmsö Bygdegårdsförening önskar alla en riktigt God
Jul och Tackar för stort engagemang under året
Tack för allt arbete som görs för vår bygdegård.
Stort fokus på byggarbetet och vår förhoppning att bli klara i år, vi prioriterar allt som måste göras så kanske en del önskemål får vänta tills
senare.
Just nu vet vi inte heller om vi klarar ekonomin helt och hållet eller om
det blir ett kvarvarande banklån när alla slutredovisningar är gjorda.
Det var inte kul att det inte kom en enda besökare till Beatbox kvällen i
oktober, men vi hoppas på storpublik när Femtinge teater kommer i
januari. Perfekt att köpa biljetter att ge bort i julklapp, se egen annons.
Vill du bidra ekonomiskt så använd Bankgiro 893-5157 eller
Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Julmarknad i Tannåker
7 december
13.30-16.30
i församlingshemmet
Som vanligt ett stort urval av lokala utställare
God fika med hembakat bröd
Lotterier

Julkonsert
i kyrkan kl.17.00
med solister och instrumentalister.
Dörarp/Vittaryds och Bolmsö/ Tannåkers körer
samt Marie Winqvist Stenbrohult.

Söndagen den 12 januari kl. 15.00
ordnar klass 4-6 på Bolmsöskolan

”julgransplundring”
i Sjöviken!
Varmt välkomna att avnjuta en
klassisk sju sorters kakor med kaffe/te el saft för endast 100 kr
Pengarna samlas in till en klassresa
Varmt Välkomna!

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag

Önskar klass 4-6 på Bolmsö
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Programblad december
30/11

lö

1 sö
2 må
3 ti
4
5
6
7

on
to
fr
lö

8
9
10
11
13
14
15

sö
må
ti
on
fr
lö
sö

16 må

12.00 Julskyltning i Tannåker, öppet till 17.00
19.00 Mixgympa, Bolmsöskolan
19.30 Cirkelträning, Bolmsöskolan
18.00
18.00
19.30
13.00
17.30

Skytte i Bolmsöskolan
Röda Korsets månadsmöte, Tannåkers församlingshem
Pilates, Bolmsöskolan
Julbussen vid affären till kl 17.00
Tabata, Bolmsöskolan

13.00
17.00
19.00
19.30
18.00
19.30
17.30
18.00
12.00
19.00
18.30

Julmarknad i Tannåkers församlingshem
Julkonsert i Tannåkers kyrka
Mixgympa, Bolmsöskolan
Cirkelträning, Bolmsöskolan
Skytteavslutning i Bolmsöskolan
Pilates, Bolmsöskolan
Tabata, Bolmsöskolan
Luciafirande i Jonsboda missionshus
Manusstopp för sockenbladet
Mixgympa, Bolmsöskolan
Gymnastikavslutning 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.

Fyll i dina egna helgaktiviteter
17

ti

18

on

19

to

20

fr

21

lö

22

sö

23

må

24

ti

25

on

26

to

27

fr

28

lö

29

sö

30

må

31

ti

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