
 

 

Manusstopp för junibladet  

den 15 maj kl. 12.00 

MAJ 2020 
När jag skriver detta är det påskhelg,  en 
annorlunda sådan. Vi är uppmanade till för-
siktighet på grund av coronautbrottet. Guds-
tjänster och andra samlingar är  
inställda.  
Vi hade hoppats kunna genomföra tipsrun-
dan, men kommunen avblåser evenemanget.  
Nu till något annat. Vi har en hemsida där 
man kan få information om bygden och dess 
verksamhet. Vi arbetar på att få den klar.  

Det har gjorts en förstudie för att kartlägga förutsättningar för  
byggnation av förskola samt f-6-skola det skall kunna ge underlag för 
att gå vidare till programfasen.  Förslag på placering av den nya skolan 
ingår inte i förstudien.  
NU är det dags att sluta för denna gång, jag skall åka iväg till Bolmsö 
för däckbyte. Stefan Kristiansson tager hem nya däck monterar på fälg 
och hjälper även till med påsättning!  
Jag vill önska er en fin vår i sköna maj! 



 

 

 
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  

Vad är viktigt för Tannåker?  

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

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! 

Corona 
 

Var rädda om er och om varandra nu i coronatider. 
Ring eller SMS:a gärna grannen. 

Kanske behöver han/hon hjälp med att t.ex. handla. 
Tag vara på våren och var ute, rör på dig! 

 
Stanna hemma om du är snuvig eller känner dig sjuk. 

 
Vi fixar detta 

 
 

 

 

 
 
 
 
CYKLA eller GÅ  

en tipsrunda?  
 

Tannåker sockenråd   
anordnar  

lördagen 16 maj  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vid målgång efter avslutad runda blir det  
korvgrillning och kaffe på affärens altan. 

 

 
STARTAVGIFT 50:- 

 

 
ALLA är VÄLKOMNA  

till en trevlig eftermiddag! 
 

Sponsrade priser/vinster mottages tacksamt! 
Arrangeras med stöd av Ljungby Kommun 
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Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

 
Corona/Covid-19  

ställer till mycket även för Bygdegårdsföreningen.  
 
 
Förutom att vi själva ställde in Påskauktionen och Hjärt- och Lung-
räddningsutbildningen så har de flesta hyresgästerna bokat av under 
våren. Flera bröllop har flyttat datum och flera hyresintäkter kommer 
att utebli helt och hållet. 
 
Ekonomin kommer att bli kärv i år, utgifterna är i flera avseende de 
samma men intäkterna uteblir. 
 
Gällande vår städdag den 1:a maj blir den av, men vi uppmanar till 
var och ens försiktighet. Är du lite krasslig så kom inte, inte heller om 
du är i riskgrupperna. Vi gör vad vi kan den dagen och resterande får 
vi ta efterhand senare. 
 
Vi har fått kommunens protokoll från deras besiktning och de punkter 
som de hade håller vi på att åtgärda, det var inga stora saker men allt 
skall givetvis ordnas till. Vi arbetar också med de olika redovisningar-
na så vi kan få utbetalat de bidrag som utlovats.  
 
Vi har arbetat mycket med finansieringen men det kommer inte att 
räcka fullt ut, 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. 
 
Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften 
är för närvarande noll kronor. Använd samma betalningsvägar som 
ovan, ange tydligt att det gäller medlemskap samt ert namn och adress. 
 

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 
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BOLMENDAGEN 
 

BRÖDLOTTERI 
I skrivande stund vet vi inte om det blir någon  
Bolmendag sista lördagen i juli. Men vi måste ändå vara förberedda att 
kunna anordna vårt brödlotteri med hembakat. 
Du som bakade förra året kan du tänka dig att bidra med vinster? 
Bidrog du inte förra året, men kan tänka dig att göra det i år? 
Ring eller skicka SMS till Birgitta 070-2691129 

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 
 

Fortsatt träning under maj: 
måndagar kl. 19.30 cirkelträning med Erik Lööw  
onsdagar kl. 18.00 Puls med Emelie Bjurka  
Utomhus om vädret tillåter annars i gymnastiksalen  
 

Sommarträning: 
Juni , juli och augusti utomhus på fotbollsplanen vid skolan  
måndagar och onsdagar 18.00  
 

http://www.eklundsmetall.se
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Vi bjuder dig på  

en eller flera våfflor         
  

Måndagen den 4 maj är alla  
välkomna till Sjöviken kl 14 

 
 

 
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets                   

 

Journalgrodor 
 

• Upplever fortfarande av och till dubbelleende. 
• Lantbrukare till yrket. Frisk för övrigt. 
• Patientens allmänförstånd förbättras snabbt. 
• Söker tillsammans med god vän, som är präst efter 

att ha slagit i huvudet. 
• Vid ett tillfälle lyckades personalen sätta patienten 

på en stol, men denna ramlade omedelbart ihop på 
golvet. 

• Har gått fyra dagar över tiden. Patienten vill inte bli 
igångsatt och inte jag heller. 

• Uppjagad man som håller huvudet i vänster hand. 
• Hade i morse bråttom till tåget och tog i hastigheten 

fel ben. 
• Hon har känslobortfall från tårna och nedåt. 
• Kvinna med insulinbehandlad diabetes, pacemaker 

som varit förkyld senaste veckan. 
• Patienten säljer lottor på torget. 
• Efter två dagar var knät bättre och efter tre dagar 

hade det helt försvunnit. 

• Patienten har konversationshysteri. 
 
Läkare är inte bättre än andra. 

 

 

7 

Om en ankomst till Bolmsö  
Det var en mycket tidig aprilmorgon 1940, som en liten ”karavan” 
bestående av en person- och en mindre lastbil sökte sig över bron till 
Bolmsö. Det var första gången vår familj kom till ön. Vi var på väg 
till Vinsta på norra delen.  
Vår pappa var inkallad och gjorde beredskapsövning vid Skäldervi-
ken, då en kraftig storm drog upp västerifrån. Plötsligt syntes i bukten 
siluetten av flera krigsfartyg som sökte lä. De var tyska. Det svenska 
befälet beordrade genast att all skarp ammunition skulle samlas in och 
bytas ut mot lös (sic!). Pappa lyckades ringa hem och varna, att nu var 
det dags för den planerade evakueringen.  
Vår morfar hade firma med mindre lastbil och ägde också en person-
bil. Dåvarande direktören för Hermods hade köpt Vinsta (och dessu-
tom hyrt ett rum på Norlid för sin son som rättade korrespondens-
matte). Dit var vi nu, två familjer, på väg. I personbilen satt tre kvin-
nor och tre små barn (däribland jag och min syster) plus min morfar 
som körde. På lastbilens flak, täckt av ett kapell, samsades min äldre 
bror med flera i sällskap med kacklande höns och kaniner. De frös och 
huttrade, då resan som var planerade att ta ca tre timmar drog ut på 
tiden och varade mer än tolv. Orsaken var att omfattande militärför-
flyttningar ägde rum söderut på vägar och järnvägar och stoppen blev 
många och långvariga. Min bror tyckte dock att det var spännande att 
se trupperna med all utrustning passera förbi. (Han valde senare den 
militära banan.)  
Under sommaren på lilla Vinsta, utan vatten och el, hade vi klämt 
ihop oss – tre vuxna och fem barn. Senare återvände min morfar till 
Bolmsö och kom överens med Gunnar på Norlid om att stycka av en 
tomt och att han till nästa sommar skulle bygga ett fritidshus åt honom 
på denna. Så blev det och tomten har varit i vår ägo sedan dess föru-
tom ett kort interregnum på tio år, då skeppsredaren Ture Hillerström 
ägde den (och döpte den till Turehill).  
Vi har mycket att tacka slumpen för. Mitt emot min morfar och mor-
mor bodde Hermodssonen och det var på så sätt de lärde känna 
varandra. Det var också en sinkadus att vår far senare fick nys om att 
Turehill var till salu. Han fick tillfälle att återköpa tomten och sedan 
dess har vi (hittills fem generationer) haft många underbara somrar på 
ön. 
(Färden till Bolmsö 1940 har min bror och syster berättat om. Själv 
var jag för liten att minnas något). 
Bo Lenntorp 



 

 

Onsdag  6/5, 3/6, 1/7 Torsdag  28/5, 25/6 
Skällandsö 15.00—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  14/5, 11/6 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: 5/5, 19/5,  2/6,  

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 
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Den årliga  

fiskevattenägarfesten  
som brukar äga rum i Bolmsö bygdegård  

Kristihimmelsfärdsdag  
har styrelsen beslutat att  

flytta till ett senare tillfälle i år.  
Vi återkommer med datum. 

 
Hälsningar styrelsen  

för skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker 

 

 

Programblad maj 2020 
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1 fr 08.00 Vårstädning Sjöviken 

4 må 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 11-14 

  17.15 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 08-11 

  19.30 Gymnastik, cirkelträning 

6 on 18.00 Gymnastik, puls 

9 lö 09.00 Städdag i Perstorpsgården 

11 må 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 11-14 

  17.15 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 08-11 

  19.30 Gymnastik, cirkelträning 

13 on 18.00 Gymnastik, puls 

15 fr 12.00 Manusstopp för junibladet 

18 må 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 11-14 

  17.15 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 08-11 

  19.30 Gymnastik, cirkelträning 

20 on 18.00 Gymnastik, puls 

25 må 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 11-14 

  17.15 Fotbollsträning på fotbollsplanen för barn 08-11 

  19.30 Gymnastik, cirkelträning 

27 on 18.00 Gymnastik, puls 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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Städdag i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken 
 

 
 
 
Fredag den 1 maj 2020 är det dags för den årliga stora städda-
gen i Sjöviken. 
 
Även i dessa Coronatider och att vi skall vara försiktiga så be-
hövs städdagen. Vi uppmanar var och en till försiktighet och att 
tänka efter.  
Är du sjuk så skall du inte komma och ”ställa upp”.  
Även ni som är i riskgrupperna skall inte vara med i år. 
 
Däremot får gärna ni som är yngre och för dagen friska och 
krya komma och ge ett handtag för Bygdegården. 
 
Vi startar kl 08 och vid 10 blir det förmiddagsfika och vid kl 
12:30 blir det lunch. Föreningen brygger förmiddagskaffe och 
du tar med dig vad du vill äta på förmiddagen. Till lunch bjuder 
föreningen på soppa. 
 
Det som inte blir gjort denna dag får vi försöka åtgärda senare. 
 
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du 
tänkt jobba inne eller ute. 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Bolmsö Hembygdsförening 
 
Detta år har verkligen förändrat tillvaron för oss alla och ännu vet vi 
inte hur länge det varar och var som blir efteråt. 
 
Hur det blir med våra planerade arrangemang vet vi inte, men troligen 
kommer vi inte att kunna arrangera midsommarfesten. Det är bara två 
månader kvar och det brukar vara mer än 1500 personer på plats under 
några timmar. Men vi får se vad som händer. 
 
Men när sådana här händelser inträffar som i år kommer det att pratas 
om länge, men man glömmer också ofta snabbt.  
Skriv gärna ner om hur Corona och Covid-19 påverkar er vardag och 
händelser. Detta kan bli intressanta dokument för framtiden. 
 
Jag delar med mig om en vän i Stockholm Corona tids dagbok, gör 
gärna något liknande: 
 
Torsdag 12 mars. Nyheterna om Coronaviruset allt mer alarmerande. 
Söndag 15 mars. Alla över 70 ska stanna hemma säger experterna. Bokar av 
måndagens vattengympa. 
Tisdag 17 mars. Kyrkorådet flyttas till 31 mars.  
Onsdag 18 mars. PRO Skärholmen ställer in Onsdagssoppan och samtliga stu-
diecirklar och möten. Det regnar men fåglarna kvittrar intensivt.  
Torsdag 19 mars. Godtemplargården skjuter upp årsmötet från 29 mars till hös-
ten. Bygdegårdsdistriktets Au har telefonmöte och beslutar att distriktsstämman 
ska hållas digitalt kl 11 den 29 mars. 
Fredag 20 mars. Rapporter: ”Alla som har hosta eller feber eller motsvarande 
tas emot i ett tält utanför sjukhuset. Misstänkta fall som inte kan gå hem får läg-
gas in i karantän i väntan på provsvar.” 
Söndag 22 mars. Godtemplargården i Älvsjö ställer in årsmötet. 
Måndag 23 mars. Föreningsarkiven i Stockholm meddelar att årsmötet ställs in. 
Tisdag 24 mars. Trädgårdsföreningen meddelar att alla vårens arrangemang är 
inställda.  
Onsdag 25 mars. Hela Sverige Stockholm beslutar att ställa in årsmötet.  
 
Även Nordiska museet efterfrågar Corona minnen, https://minnen.se/tema/
corona 
 

Solveig Carlsson, ordförande Bolmsö Hembygdsförening 

https://minnen.se/tema/corona
https://minnen.se/tema/corona


 

 

Valborgsmässofirande  
i Tannåkers hembygdspark  

Vårtal av  
Lars-Uno Åkesson 
Bolmsö. 
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Det är städdag på Perstorpsgården  
den 9 maj kl. 09.00. 

 
Kom och hjälp oss göra fint! 

 
Vi bjuder på fika! 

 
Christina och Susanne 

 

 

 
Årsmötet flyttas  

 
After wöök / meraftans-pilsner  
blir det fred 30 oktober kl 18:45! 
Pytt i panna & mys med prat och 

årsmöte i Sjöviken. Anmälan senast 26/10: 
sandra.carlsson@bolmso.se / sms 070 58 91199.  

 
Holländsk afton 
Flyttas fram 
 
Konsert med kulturskolan  
Om det är inställt eller flyttat är inte bestämt ännu 
 
SFI – Smaulännska fö inflöttade 
Vi har fått reda på att alla inte hade koll på de småländska 
orden och därför tar vi in dem i ett sammanhang: 
* Unnras hu länge Coronan ska krabba te de fö folk? 
* Ette Gudrun va det illhärje överallt. 
* Dä gå åt en å annan spann jourh nä en våra i träggånn. 
* Du ska väl inte twäsôvla mä både skinka å ost?  
 
Framöver 
Vi tar små steg framåt till en teaterföreställning. ☺  
Vill du vara med? Hör av dig till Irene 070-6791113. 
Nästa öppna möte tisd 9/6 kl 18 i affären.  
Vi bjuder på fika - Välkomna! 
/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 
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Tannåkers Pingstkyrka maj 2020 

12 18.30 Bön i  kyrkan 

26 18.30 Bön i kyrkan 

Varmt välkommen till samlingarna. 
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Gudstjänster i Jonsboda missionshus maj 2020 
Norra Bolmens Missionsförsamling  

  Alla gudstjänster i Jonsboda är inställda tills vidare. 
Vi meddelar så fort dom kommer igång igen. 
 
Ni kan, om ni vill, gå in på Facebook/norra bolmens missionsför-
samling och titta på gudstjänsterna. Där lägger vi ut gudstjäns-
terna utan publik. 

Mvh Norra Bolmens missionsförsamling 

Vintern rasat ut bland våra fjällar, 
drivans blommor smälta ned och dö. 
Himlen ler i vårens ljusa kvällar, 
solen kysser liv i skog och sjö. 
Snart är sommarn här i purpurvågor, 
guldbelagda, azurskiftande 
ligga ängarne i dagens lågor, 
och i lunden dansa källorne. 

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar, 
ut till landet, ut till fåglarne, 
att jag älskar dem, till björk och lindar, 
sjö och berg, jag vill dem återse, 
se dem än som i min barndoms stunder 
följa bäckens dans till klarnad sjö, 
trastens sång i furuskogens lunder, 
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.  

Längtan till  landet 
Text: Herman Sätherberg 
Musik: Otto Lindblad 

 

 

15 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor maj 2020 

  På grund av  coronatider så kommer det bli ändringar i kyr-

kans program. 

Se gudstjänsterna i Veckobladet eller gå in på hemsidan 

www.bergakyrkligasamfallighet.se 

Tel. pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  

Du vet väl om att du är värdefull,  
att du är viktig här och nu,  
att du är älskad för din egen skull,  
för ingen annan är som du.  

Ingemar Olsson 

Stort tack till våra fantastiska ledare för denna termi-
nen!  Som låter oss få möjlighet att träna fem olika pass 
per vecka !! 

Det uppskattas verkligen ! 

Styrelsen och alla medlemmar i  
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening  



 

 

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 
 

• 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 den  

 

 

 


