MARS 2020
Äntligen är det vårmånaden Mars
och ljuset har kommit tillbaka!
Under de mörka månaderna har vi i sockenrådet
arbetat med att uppdatera Tannåkers hemsida. Vad vill
vi ha med, hur mycket får plats, vilken info, vilka bilder,
länkar och kartor?? Ja, det har varit många frågor och vi fortsätter arbetet under våren för att förhoppningsvis landa i en
trevlig hemsida med ett positivt budskap om Tannåker socken.
Ett stort tack till de sponsorer som redan har betalat in en summa till tryckningen av Sockenbladet! Vi vet att många fortfarande vill ha bladet i pappersformat.
Man får det gratis i sin brevlåda och någon måste köra ut det varje månad! Så,
mycket tack till er som sköter detta!
Smålänningen gjorde nyligen ett fint reportage om affären, som en uppföljning
av artikeln från den festliga invigningen i juni förra året. Mycket positiv respons! Det är alla vi, som handlar och fikar där, som hjälper Sara att utveckla
butiken och cafét!
Ljungby kommun har nyss utfört mätningsarbeten och markundersökningar
utmed väg 555 från Mjälen till Tannåker och stakat ut för överföringsledningen och gång/cykelvägen och ska därefter ta fram en vägplan. Man avser
att starta arbetet med etapp ett, Ljungby-Mjälen, den sträckan beräknas ta ca 1,5
år och vara klar tidigast under sista kvartalet 2022. För etapp två, MjälenTannåker är tidpunkten ännu inte fastställd.
Så det lär dröja några år innan grävningsarbetet kommer igång här hos oss.
Den 16 maj har vi planerat för en tipsrunda, man kan gå eller cykla och alla
frågor handlar om Tannåker med start och mål vid affären. Vi hoppas på ett
stort deltagande och vackert väder denna eftermiddag. Mer om detta i nästa
sockenblad.

Fortsättning sid.2

Manusstopp för aprilbladet
den 15 mars kl. 12.00

Må Bra-lördag

Under mars månad firar vi;
den 8:e internationella kvinnodagen,
20:de vårdagjämningen,
25:e våffeldagen och den
29:e att sommartiden börjar.
Men viktigast av allt, den 5:e firar vi
SMÅLANDS NATIONALDAG

21 mars kl 10-14
Plats: Handlarn Bolmenbygden
Fokus på välmående för såväl kropp som knopp:


Ha en trevlig ”Fössta tossdan i mass”
Sabine Elmquist Levin






Visste du att...?
Matnyttig info om våra livsmedel
Lillans Aloe Vera
Tannåker Bolmsö gymnastikförening
Gott OCH nyttigt i Ingalills Café
Testa butikens ”Lanthandels-gym”

Vad är viktigt för Tannåker?
Sockenrådet vill gärna ha in synpunkter och förslag på
vad som är viktigt för invånarna.

VÄLKOMNA!

Ljungby kommun har presenterat sin översiktsplan för Bolmens
östra strand. Det finns ett beslut om överföringsledning för
vatten och avlopp och man planerar en cykelväg
Tannåker – Ljungby. Vi har fått in en del förslag på
olika servicefunktioner, men vill gärna ha in fler!
Mejla eller kontakta någon i styrelsen om du har någon bra idé!

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets
Månadsmöte 6 april kl 18-20 i Bolmsö församlingshem
Tag med kopp och dopp så brygger vi kaffe.
Planering av våffelcafé

Årsmöte 2 mars kl 18 i Tannåkers församlingshem
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

Sedvanliga årsmötespunkter (valen är förberedda)
Vi bjuder på fika.

Våffelcafé 4 maj kl 14 Sjöviken. ALLA som är sugna på våfflor är
välkomna

Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden
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HOLLÄNDSK AFTON

Söndagen den 15 mars kl. 15.00
i Åsarnas Bygdegård, Tannåker

Så sant som det är sagt
Av och med Maria Arnadottir

Det börjar bli mer o mer tydligt om programmen till Holländsk afton
När: 25 april
kl 17.00 i Sjöviken
Smaka av holländsk mat och dryck samt musik

Jättebra att ni redan har anmält er men vi behöver fler anmälningar
Anmälan senast 1 april till:
Richard Hessels—07 222 17 444 eller
Rachelle Meijers—07 346 40 464
Alla födda på 1900-talet betalar 250 kr
Swish: 123 22 62 723 eller vid kassan i Sjöviken
(säg till vid anmälan om allergi!)
Vi hoppas att vi kan erbjuda er en trevlig kväll med goda vänner
Hälsningar Marion, Richard, Rachelle, Timo och Youri !

Sommarjobb
Om du är intresserad av lite extra jobb under sommaren, behöver
vi hjälp med städning av stugor vid veckobyte av hyresgäster.
Kontakta Lotta Johansson, Mobil 076-794 00 03

EN BÖSENDORFER I BERLIN OCH
EN HÖNA AV EN FJÄDER, SAMT
EN KUNG OCH EN KLOCKARE.
SANNA, SANNOLIKA OCH
RENTAV LÖGNAKTIGA BERÄTTELSER.
”Så sant som det är sagt” är en berättarföreställning, som genom både
komik, allvar och eftertanke framförs i direkt kontakt och dialog med
publiken.
Föreställningen väver ihop berättelser av ytterst olika härkomst och
innebörd, som alla handlar om vårt förhållande till sanning och lögn.
Med sitt livfulla dramatiserande av historier, skrönor och kåserier står
Maria Arnadottir ensam på scenen och bjuder in till en spännande berättarvärld i gränslandet mellan fantasi och verklighet, mellan sanning
och lögn, mellan fakta och fiktion.
Föreställningen Så sant som det är sagt, vann ”Publikens
pris” (Publikumsprisen) på den internationella berättarfestivalen
WORDS i Helsingör, Danmark, i juni 2019.
Maria Arnadottir är skådespelare och regissör, utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö.
Hon är född och uppvuxen på norra Island, men har bott i Sverige hela
sitt vuxna liv och står därför med den ena foten på den isländska lavan
och den andra i den skånska myllan.
Biljetter hos Affären i Tannåker eller via
www.ljungby.riksteatern.se
Pris och då ingår fika: 190kr, scenpass 150kr och ungdom 120kr.
Överblivna biljetter säljs i samband med föreställningen.
Biljettinformation: 070-213 55 16.
Föreställningen ges i samarbete med Tannåker Bygdegårdsförening – Ljungby Kommun och ABF

Email stefan.johansson@bolmso.se
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MAT PÅ RADIO

Bolmsö Bygdegårdsförening

Den nygifta unga frun skulle efter radio skriva av ett matrecept, men när hon
inte var så kunnig i att sköta radion fick hon in 2 stationer på en gång, den ena
hade gymnastik och den andra hade recept på mat. Hennes matrecept fick följande utseende:
Höfter fäst, tag en kaffekopp vetemjöl på axeln, på tå häv och knäna böj,
vispa i en ½ tekopp gräddmjölk, detta upprepas 6 gånger, andas därefter häftigt in en ½ tesked bakpulver.
Stå bredbent och pressa 2 hårdkokta ägg genom ett durkslag , andas sakta ut
och lägg smeten i en skål.
Tag nu en stekpanna , vrid kroppen något åt höger, lägg i en klick smör och
res er högt upp på tåspetsarna, låt smöret brynas i pannan och böj er bakåt så
långt som möjligt.
Finhacka 11 mandlar medan ni vänder kroppen åt vänster och gunga på ordentligt, detta repeteras i omvänd ordning. Giv akt! Lägg er raklång på golvet
och rulla en äggula fram och tillbaka tills den så kommer i kokning , lyft pannan av elden efter 10 minuter och gnid därefter duktigt med en grov handduk.
Andas lugnt och naturligt.
Anrättningen serveras helst med vaniljsås.
Smaklig måltid.

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2020
3 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Catrine+Max/Stina

10 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan+Erik

17 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Stefan+Frida

24 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Catrine+Max/Stina

31 18.00 Luftgevär träning, Bolmsö skola

Johan+Erik

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar.

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Välkomna på Årsmöte söndagen den 1 mars kl 14 i Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg.
”Det är de små, små detaljerna som gör det” står det i någon vistext och det är
det som byggarbetarna håller på med nu, och en del stora detaljer också
såsom hela ventilationssystemet i nybygget.
Vi har fått framskjuten redovisningsdag till Arvsfonden men siktar på att vara
klara under mars månad för slutbesiktning.

Det har varit många stora kostnader nu i slutet av projektet så vi kommer att
ha en låneskuld när vi är klara. Tacksamma för alla ekonomiska bidrag så
använd gärna Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora
Bygdegårdslyftet som notering.
Den populära Påskauktionen blir det i år, lördag den 4 april och då hoppas vi
på stort engagemang och många saker att sälja.
Innan dess den 4 mars skall vi njuta av Jazz i Baljan på deras Världsturné.
Kronobergs Bygdegårdsdistrikt har ett projekt SäkerBy Kronoberg som
Bolmsö är en av 10 bygdegårdar nu i vår att vara med i projektet. Det innebär
bla utbildning för att höja säkerheten, välkomna den 12 och 19 mars, se särskild annons.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Tisdag den 17 mars kl 18:30
Då kommer Krister Ljungberg till Bolmsö på en föreläsning arrangerad av
Bolmsö Hembygdsförening.
Krister Ljungberg är väldigt aktuell, har haft två fullsatta föreläsningar i
Ljungby på temat ”Spännande människoöden och profiler från Ljungby kommun”. Han har också nyligen haft föreläsningar ”Tillbakablick i vår historia”
som även de varit mycket uppskattade. Nyligen var det en artikel i tidningen
Smålänningen om ” Ny satsning kring minnesstenen - Cliff Burton hedras
med sägenplats, utställning och hamburgare”. Så Krister Ljungberg är mycket
aktuell.
Nu kommer han till vår bygd, och han har fria händer i sin föreläsning, det
blir nog en del om vår trakt också denna kväll.
I pausen serveras kaffe och sedan kan vi också ställa frågor till Krister om
föreläsningen.
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening
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Eftersom jag har förmånen att vara ordförande i en helt fantastisk förening
Tannåker Bolmsö gymnastikförening tänkte jag nu presentera vår förening
och de olika pass som erbjuds. Fem dagar i veckan, fem olika pass runt 80
medlemmar från 7 år till 75+ både män och kvinnor i Bolmsöskolans gymnastiksal. Alla tränar efter egen förmåga. Fyra inspirerande och peppande ledare. Nya medlemmar kan testa tre pass, sedan är det 350 kr per termin och
barn/ungdomar 100 kr per termin tom gymnasiet.
Varmt välkomna önskar ledare och styrelse!
Frågor/ synpunkter ring / maila:
Annika 0707388232 annika_fornander@hotmail.com
Måndagar 19.30 Cirkelträning (1h)
Stationsträning med variation av övningar från vecka till vecka. Åtta stationer
med olika fokus; ben, rygg, mage, armar, kondition etc. Börjar med en kortare uppvärmning tillsammans därefter genomförs tre varv där det är 45 sekunders jobb och 15 sekunders vila med paus mellan varje varv. Avslutningsvis är det ett varv med 30 sekunders jobb och 10 sekunders vila innan en gemensam stretching. Träningspasset genomförs med peppande musik och
varje övning går att variera i tre steg; lätt, medel och svårare. Här tränar
medlemmar i åldrar från 9 till 70+ år tillsammans!
Onsdagar 19.30 Pilates (1h)
Pilates är en skonsam och effektiv träningsform för dig som vill ha en starkare, smidigare och mer välbalanserad kropp. Pilates stärker magen och ryggen och du får en bättre kroppshållning och balans.
Pilates är en träningsform som passar alla oavsett ålder och kondition. Pilates passar även som träningsform under och efter en graviditet.
Vi utför rörelserna i ett lugnt tempo vilket ger en skonsam, säker och effektiv
träning. Under pilates övningarna sammanfogas varje övning med rätt andning, för att uppnå bästa träningsresultat. Under träningspasset lyssnar vi på
lugn och avslappnande musik.
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Torsdagar 18.00 Pulsgympa (1h)
Ett pass med fokus på kondition och styrka, men det innehåller även enklare
koordinations- och rörlighetsövningar. Passet börjar med uppvärmning innan
den första pulstoppen. Därefter styrka och rörlighet innan en andra pulstopp
och till sist avslutande stretching. Passet är utformat för att kunna passa alla
åldrar och konditionsnivåer med både svårare och lättare alternativ till alla
övningar.
Fredagar 17.30 Tabata ( ca 40 min)
Ett kortare pass på fredagar innan fredagsmyset!
Högintensiv träning med en blandning av övningar som ger styrka, kondition,
smidighet och spänst. Även här kan du anpassa din träning efter din förmåga.
30 minuters högt tempo som avslutas med 5 minuters stretching. Under träningspasset lyssnar vi på lugn och avslappnande musik.
Söndagar 19.00 Mix-gympa (ca 1 h)
På mix-gympan blandas kondition med styrka. Intensiteten anpassas efter
gruppen och vid terminsstart börjar vi lite försiktigt för att under terminens
gång succesivt öka tempot och intensiteten.
Vi är en blandad grupp med både killar och tjejer, damer och herrar. Alla är
välkomna och var och en anpassar träningen efter egen förmåga.

Bolmsö IF:
Startar inomhusträningen måndag 24 februari kl. 18.00 för den äldre
gruppen, för barn födda 08- 10/11.
Utomhusträningen startar sedan måndagen den 20 april på fotbollsplanen vid skolan.
För båda grupperna grupp med barn födda 2011/12 till 2014 kl 17.00
Grupp med barn födda 2008-2010/11 kl. 17.15
Sedan varje måndag fram till och med 8 juni.
Terminen avslutas med fotbollsläger vid skolan helgen 12-14 juni.
Varmt välkomna ta med vattenflaska!
Styrelsen och ledarna i Bolmsö IF.
Vid frågor ring el sms:a 0707388232 ( Annika)
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Programblad mars 2020
1

sö 14.00
19.00
2 må 18.00
18.00
3
ti 18.00
4 on 19.30
5

to 17.00
18.00
6
fr 17.30
8 sö 14.00
15.00
19.00
9 må 18.00

Årsmöte Bolmsö bygdegård
Mixgympa
Röda Korsets årsmöte
Fotbollsträning, 19.30 Cirkelträning
Skytte
Pilates
Jazz i Baljan
Smålands nationaldag, Sjöviken
Puls
Tabata
Vägstämma Håringe
Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening
Mixgympa
Fotbollsträning, 19.30 Cirkelträning

Programblad mars 2020
10

11
12
13
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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ti 14.00 Daglediga i Bolmsö
Kulturföreningens möte
18.00 Skytte
on 19.30 Pilates
to 17.30 Utbildning i brandskydd
18.00 Puls
fr 17.30 Tabata
sö 12.00 Manusstopp för aprilbladet
15.00 Teater på Åsarna
19.00 Mixgympa
må 18.00 Fotbollsträning, 19.30 Cirkelträning
ti 18.00 Skytte
18.30 Krister Ljungberg föreläser
on 19.30 Pilates
to 17.30 Hjärt-lungräddning
18.00 Puls
fr 17.30 Tabata
lö 10-14 Må Bra-lördag, Handlarn Bolmenbygden
sö 14.30 Bolmsö Fiber föreningsstämma
19.00 Mixgympa
må 18.00 Fotbollsträning, 19.30 Cirkelträning
ti 18.00 Skytte
18.15 Årsstämma stiftelser och fonder
on 19.30 Pilates
to 18.00 Puls
fr 17.30 Tabata
lö 15.00 Föreningsstämma Bollstads samhällsförening
sö 19.00 Mixgympa
må 18.00 Fotbollsträning, 19.30 Cirkelträning
ti 18.00 Skytte
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Det blev två mysiga minibio-tillfällen
med filmen från föreställningen
”Sanningen om Gudrun” och det är inte
bestämt om det blir fler framöver.
Föreningsstämma Bolmsö Fiber
Bolmso Fiber ekonomisk forening inbjuder härmed till ordinärie
foreningsstämmä.
Dätum och tid: 2020-03-22 kl. 14.30.
Pläts:
Sjoviken, Bolmso.
Ärenden
Ärenden enligt foreningens städgär behändläs.
Foreningens städgär och protokoll frän foregäende ärs stämmä
finns tillgängligä bl.ä. pä foreningens hemsidä.
Källelsen skickäs ocksä med E-post eller brev till foreningens
medlemmär.
Foreningen bjuder pä fikä efter stämmäns slut. Dä kän ni ocksä
ställä frägor till styrelsen.
Välkomnä!
Styrelsen
Bolmso Fiber ekonomisk forening
Följ oss på www.bolmsofiber.se.

Tannåkers Hembygdsförening
håller årsmöte
i församlingshemmet
söndag den 8 mars kl 15.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på te/kaffe och ostfralla
Välkommen

Kom och tyck till på våra öppna möten kl 18 i affären:
ti 10/3, ti 14/4, on 6/5 och ti 9/6. Välkomna!
Smålands nationaldag 5/3 kl 17
Fössta tossdan i mass blir det massipantåta, Smålandssång och SFI –
Smaulännska fö inflöttade, i Sjöviken.
Pris för vuxna: fötti krone!! Bara kommen!
After wöök / meraftans-pilsner fred 17 april kl 18:45!!!
Enkel mat och mys, prat och ett kort årsmöte i Sjöviken. Medlemmar
och de som ännu inte blivit medlemmar är hjärtligt välkomna! Anmälan senast 13/4: sandra.carlsson@bolmso.se eller sms 070 58 91199.
Holländsk afton 25 april kl 17
Det blir en ambitiös kväll där vi kommer att få känna, uppleva och
smaka på Holland – se separat annons.
Framöver
Vi tar små steg framåt till en teaterföreställning. ☺
Vill du vara med? Hör av dig till Irene 0706791113.
/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Rachelle,
Sandra & Solveig
Medlemsavgift 2020
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723

Välkomna
på Tannåker bygdegårds årsmöte
söndagen 15/3 2020 kl 17.30

Väl mött / Sven S
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Välkomna till 2020
Stora SKOGSMÄSSA

Kallelse till Föreningsstämma i
Bollstads samfällighetsförening
Org nr 717911-1476
Tid

Lördagen den 28 mars 2020, kl 15.00

Plats Matsalen, Bolmsö skola

Lördag 18 april kl 10.00-16.00
På Bolmsö Hov
Hos Familjen Tommy & Eva Kristiansson
• Servering •40 tal Utställare • Mässtorg

• Skogsslinga där intressanta
montrar varvas med skogsmaskiner
• Diskussionspunkter
Arrangör Tommy & Eva Kristiansson

Ärenden Uttaxering för 2020, föreslås uttaxering pga större vägabete
Utgifts- och inkomststat för 2020
Långtidsplan för förvaltning 2021—2031 inkl underlag för
kommande debitering
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Eventuella motioner
Sedvanliga mötesförhandlingar
Representerar du som delägare flera ägare av er fastighet, och som inte
kan närvara, krävs fullmakt av dessa för att rösten skall vara giltig. Se informationen i kallelsen till representanten för fastigheten.
Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson.
Tacksam för att få mailadresser för att underlätta kommande utskick.
Vi fikar - Meddela om du är allergisk.
Anmälan senast 22 mars 2020 till
Magnus Elisson magnus.elisson@bolmso.se
Barbro Svensson 070-6313292 barbrosven.ljungby@netatonce.net
Välkomna, Styrelsen

Inbjudan
Till 2020 års stämma för
Stiftelsen August och Ida Söders samt Manfred och Emma Hagströms fond,
Systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons donation
samt Stiftelsen Adolf Svenssons, Perstorp fond.
Tisdagen den 24 mars klockan 18.15
Alla boende i Bolmsö gamla församling är röstberättigade
Vi bjuder på gofika XXL

Välkomna önskar styrelsen
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Båtplats Säsong 2020
Det finns lediga båtplatser vid Bollsta Brygga för kommande säsong.
Vid intresse kontakta:
Stefan Johansson, Tel 070-626 01 72 eller Leif Bjurka, Tel 070-530 13 13

TACK
Till dig som lämnade in en nyckel till affären den 17/1
Det var jag som hade tappat den
Gud välsigne dig
Hälsningar Anna Milston
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Öka tryggheten och motståndskraften i Bolmsö

Påskauktion i Bolmsö
Bygdegård
Lördagen den 4 april 2020 kl 18.00 är det Påskauktion i Bolmsö
Bygdegård, Sjöviken. Samma upplägg som tidigare, d.v.s.
Påskbuffé, Lotterier och Auktion.
Anders Johnsson kommer att svinga klubban
Under auktionen och kanske får vi några
Historier oss till livs också.
Påskbuffé kostar 100:- per vuxen, de flesta
Lotter får du 3 st lotter för 10:I övrigt behöver du inte ha pengar med dig
för själva auktionen kommer vi att fakturera
i efterhand (precis som vanligt)
Ring Solveig Carlsson 0372-91000 eller mejla
bygdegarden@bolmso.se
om du vill bidra till påskbuffén.

Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller Auktion.
Givetvis är du precis lika välkommen utan gåvor. Alla
företagare som vill bidraga med varor till auktion
eller lotterier är vi mycket tacksamma för.
Bolmsö Bygdegårdsförening

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.se
070 563 32 94

Gratis utbildning i Brandskydd och HLR/hjärtstartare för oss som bor på Bolmsö

•

Kronobergs bygdegårdsdistrikt finansierar genom medel från Leader
Linné Småland utbildning i Hjärt-lungräddning och Brandskydd för invånarna på Bolmsö

•

Utbildningarna genomförs följande datum:
Brandskydd 12 mars 2020, kL: 17:30-21:00
Hjärt-lungräddning 19 mars 2020, kL: 17:30-21:00

•

Plats: Bygdegården Bolmsö (Sjöviken)

•
•

I samband med utbildning placeras en hjärtstartare på vald plats.
Utbildningen är gratis och genomför i samverkan med Brandskyddsföreningen och HLR instruktören Ingelstad
Under kvällen serveras fika för självkostnadspris…..
Max 20 deltagare på HLR/Hjärtstartare, först till kvarn…….

•
•

Anmäl dig till:
Solveig Carlsson, 070-2884414 eller bygdegarden@bolmso.se

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Tannåkers Pingstkyrka mars 2020
1 16.00

Församlingsmöte

2 18.30

Bön i kyrkan

15 16.00

LP Finnveden: Hela människan

17 18.30

Bön i kyrkan

29 16.00

Gemensam gudstjänst med Norra Bolmens missionsförsamling
i Jonsboda. Mark Munro predikar. Scoutinvigning

31 18.30

Bön i kyrkan

Bolmsö o Tannåkers kyrkor mars 2020

Varmt välkommen till samlingarna.

1

9.30

Gudstjänst Bolmsö, S-Å Fyhrlund

8

9.30

Gudstjänst Tannåker, M Lind. Kaffe i vapenhuset

15

9.30

Mässa Bolmsö, J-Å Carlsson

19 15.00 Symöte hos Anna-Lisa Fransson, Bolmsö

Gudstjänster i Jonsboda missionshus mars 2020
Norra Bolmens Missionsförsamling
8

18.00 Gudstjänst Mark Munro, sång Maria Greneskog, nattvard

10

18.30 Hemgruppsträff hos Sandra o Stellan. Alla varmt välkomna

14

18.30 Mat och gemenskap

24

18.30 Hemgruppsträff hos Malin o Stefan. Alla varmt välkomna

29

16.00 Gudstjänst med scoutinvigning och servering

23

9.30

Mässa Tannåker, S-Å Fyhrlund. Kaffe i vapenhuset

29

9.30

Gudstjänst Bolmsö, S-Å Fyhrlund

5/4 11.00 Gudstjänst Tannåker, A Fall

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.

Alla är varmt välkomna till gudstjänsterna

kl 14.00 i Bolmsö församlingshem
”Fadderbarn i Gambia” – Håkan Wiktorsson, Bolmsö kommer
och berättar om organisationen Chigambas, som har sitt ursprung i Strömsnäsbruk.

Onsdag 11/3, 8/4, 6/5, 3/6, 1/7

Torsdag 5/3, 2/4, 28/5, 25/6

Skällandsö
15.00—15.20
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.05
Torsdag 19/3, 16/4, 14/5, 11/6

Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

14.00 - 14.15
14.20 - 14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00

Stapeled
Skogshäll

Perstorp
Österås
Tjust

16.10 - 16.25
17.00—17.15
17.50—18.05

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Dagledigträffar våren 2020
Bolmsö – Tannåker
Tisdagen den 10 mars

Vägstämma Håringe
Kallelse till ordinarie vägstämma med Håringe vägsamfällighet.
Söndagen den 8 mars 2018 kl 14.00 hos Katarina och Björn Larsson.
För att värdparet skall veta hur många de skall ordna fika till, anmäl gärna
deltagande till dem på telefon 073-043 61 22.

Styrelsen

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 10/3, 24/3, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6,

18

19

Sabine Elmquist Levin
ordförande

070 292 89 56
sabine_elmquistlevin@yahoo.se

Birgit Eklund
kassör

073 811 89 51
lillboden_jonsboda@hotmail.com

Karolina Svensson
sekreterare

070 516 16 95
karolina.svensson_95@hotmail.com

Rolf Brorsson
v. ordförande

0370-450 18
rolf.brorsson@hotmail.com

Lillan Papp
ledamot

070 851 03 52
lillan@flp.com

Anne-Marie Kårhammer
ersättare

070 361 82 53
am@karhammer.com

Ingrid Munro
ersättare

073 715 02 20
swedenmunro@gmail.com

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 13 mars i Ingalills café

