JUNI 2020
För bara fyra månader sen, vem kunde räkna
med denna bricka i spelet -coronaviruset. Vår
största fiende just nu är osynlig för blotta ögat.
Den påverkar vårt föreningsliv, gudstjänster,
vår skola, fest och vardag. Den gamla devisen
”tänk globalt - handla lokalt”, har fått en betydelse till.
Finns det något gott som kan komma ur en
kris? När det normala livet inte finns längre
tvingas man se saker från ett annat håll, i ett
nytt perspektiv.
Det jag trodde var viktigt kanske inte är det längre. Det jag trodde var
självklart och utan värde bli min prioritering. Vad är sant och rätt i mitt
liv och i hela vår civilisation? Min önskan är att vi tar tillfället att revidera och ta en ny riktning som är sannare och hållbarare.
En god sak med vår nya situation kan vara att en del av oss har fått
mer ledig tid. Tid som bland annat kan användas till reflektion över livet. Har du inte varit lycklig innan så kan det finnas något att koka ihop
i de gamla grekiska filosofernas tre ingredienser till lycka; tid för reflektion, oberoende och vänner.
Till sist några aforismer och tankar som kan vara användbara i dessa
tider;
- Nöden är uppfinningarnas moder.

- ”Ett liv utan risk är totalt meningslöst”. Ingmar Skoog
- Vi vet inte vad vi inte vet, men borde veta.
- ”Om ni inte var så upptagna med allt ni skaffar er skulle ni upptäcka allt som Gud skänker er”. Eugene Peterson
Ha en bra sommar! … önskar Er prokrastineringsexpert Ingrid Munro.
(Jag fick traktorkörning, kylskåpsstädning och röjsågning gjord innan
jag inte hade någon annan ursäkt till att inte skriva denna förstasida!)

Manusstopp för julibladet
den 15 juni kl. 12.00

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!

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
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Bolmsö Bygdegårdsförening

Bolmsö Hembygdsförening

Det är tyst och tomt de flesta dagar i bygdegården denna vår. Några mindre
möten har hållits och det sker en del arbeten också, men det är inte alls så som
det brukar vara på våren.
Alla vårens och försommarens uthyrningar är antingen inställda eller flyttade.
Årets städdag blev en städvecka, allt vi skulle göra blev också gjort, men under flera dagar och i små grupper. TACK till er alla som sett till att vi klarade
också detta.
Bolmsö Bygdegårdsförenings styrelse har diskuterat om hur vi skall göra med
årets Våffelcaféer i Sjöviken. Vi har landat i att vi gärna har öppet om det går.
Restauranger och Caféer i allmänhet är öppna men med restriktioner och Bygdegårdsföreningen behöver alla pengar som vi kan få in. Att hålla distans och
inte smitta gäller inte bara några månader nu, det kommer att gälla för lång tid
framöver och vi alla får lära oss hur vi kan träffas på ett bra sätt.
Vi kommer att ställa bord med utrymme emellan, inte några extra bord på balkongen. Bord i stora salen med max 4 per bord och som sagt med plats emellan. Kan även ställa bord på framsidan och max ta in 50 personer samtidigt.
Detta kan givetvis bli ändrat om regelverket förändras. Men vi ser fram emot
att kunna genomföra detta på ett bra sätt i år.
Vi har arbetat mycket med finansieringen för senaste byggprojektet men det
kommer inte att räcka fullt ut, så vi kommer att ha en låneskuld när vi är klara
med nybygget. Tacksamma för alla ekonomiska bidrag, så använd gärna
Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Skriv det Stora Bygdegårdslyftet som notering. TACK för de pengar vi har fått, de är viktiga.
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

Denna vår har präglats av ord såsom Corona, Covid-19, Coronahälsning, Balkongkonsert, Statsepidemiolog, Flockimmunitet mm. En del nya ord och
andra som vi sällan hört innan.
Men så har också tillvaron för oss alla förändrats och kommer att vara så för
lång tid, traditioner som vi haft länge kan inte göras på samma sätt i år och
kanske inte alls.
Skriv ner hur er vardag påverkas, ta gärna kort och dokumentera. Den tid vi
har nu kommer att talas om länge och det blir troligen ”före och efter Corona”
i framtida historieskrivning.
Bolmsö Hembygdsföreningens sedvanliga midsommarfirande i hembygdsparken ställs in helt och hållet. Med nuvarande begränsning med max 50 personer i ett arrangemang går det inte att ordna ett firande som ett normalt år har
1200-1500 personer. Vi är ledsna för det och ser fram emot kommande års
firande.
Förra året på midsommarsöndagen ordnades med Kyrkstigsvandring från Bakarebo till Kyrkan. Det blir ingen vandring vid samma tidpunkt i år men vi
planerar att göra det i augusti, se nästa Sockenblad.
Lördagen den 15 augusti planeras tillsammans med Berättarnätet i Kronoberg
en Berättaraktivitet. Mer om detta i nästa Sockenblad.
Hur det blir med Bolmendagen i slutet av juli har styrelsen inte tagit ställning
till ännu, mer om detta i nästa Sockenblad.
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag till 5476
-4683 eller swish 123 667 50 45. Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift.
Bolmsö Hembygdsförening

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63





Tack för ditt bidrag
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Programblad juni 2020

1 må 17.00
19.30
3 on 18.00
8 må 17.00
19.30
10 on 18.00
12-14
13
lö 18.00
15 må 12.00
18.00
17 on 18.00
22 må 18.00
24 on 14.00
18.00
18.30
26
fr 19.00
29 må 13.00
18.00

Fotbollsträning -barn 11-14 och 17.15 barn 08-11
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Fotbollsträning -barn 11-14 och 17.15 barn 08-11
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Fotbollsläger
Grillkväll i Kårabo
Manusstopp för dubbelnummer juli/augusti
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Från country till läsarsång
Sommarträning vid skolan
Från country till läsarsång, sommarcafé i Sjöviken
Volleyboll Jonsboda
Sommarcafé i Tannåker startar
Sommarträning vid skolan

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

Allmänna råd för att förhindra smittspridning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undvik folksamlingar – Kör motorcykel !
Undvik kollektivtrafik – Kör motorcykel !
Vistas i välventilerade utrymmen – Kör motorcykel !
Skydda näsa och mun – Kör motorcykel !
Använd skyddshandskar – Kör motorcykel !
Ta inte i hand – behåll mc-handskarna på !
Nys och hosta i armvecket – eller behåll hjälmen på !
Stanna hemma vid minsta symtom – egen tid i garaget !
Men kanske det viktigaste…
Håll modet och humöret uppe
– Kör motorcykel !

Bolmsö knutters

Midsommarfestligheterna i Bolmsö Hembygdspark 2020 är INSTÄLLDA
Vi hälsar alla välkomna till kommande års firande
Med rådande omständigheter och rekomendationer ser vi
inte att vi kan genomföra vårt tradiotionella midsommarfirande i år varför vi ställer in allt.
Bolmsö Hembygdsföreing

Ny PIN med Bolmsö vapen finns för försäljning
Bolmsö Hembygdsförening har tagit fram en PIN (nålmärke) med Bolmsö
vapen, den är 15 mm hög och fästes med s.k. ”fjärilslås” på baksidan.
Priset är 50:- per styck och kan köpas hos någon av hembygdsföreningens
styrelsemedlemmar eller skicka e-post till
hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening
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För några år sen bad jag till Jesus att jag skulle få en kattunge. En dag
kom en randig katt på besök. Det vore en fin kattpappa, tänkte
jag. Men jag tänkte samtidigt att han nog var kastrerad eftersom han
såg så välmående ut. Efter en tid såg jag emellertid att min katt Stjärnan var rund om magen. Wow, tänkte jag. En dag förstod jag att nu var
det dags så jag gjorde i ordning en stor låda. Men usch, vad ont hon
hade den natten. Hon dör, tänkte jag. Men hon dog inte. Däremot fick
hon två dödfödda ungar. Det kändes sorgligt. Samtidigt var jag tacksam att Stjärnan var pigg igen. Hon fick mat och ganska snart ville hon
springa ut. Men 4-5 dagar efteråt började hon räfsa i sängen. Va, tänkte
jag och gjorde i ordning lådan igen.
Mitt i natten födde hon en liten unge. Jag trodde absolut att den var
död. Men plötsligt hörde jag ett litet, litet ljud som jag inte kände igen.
En liten randig kattunge hade fötts! Alla i huset vaknade och kom för
att titta. Jag valde att kalla henne "Lilla Hopp". Mitt "Stora Hopp" är ju
det himmelska.
Gud välsigne dig i denna annorlunda tid. Det finns hopp!

MIDSOMMAR i TANNÅKER
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer,
vilket innebär att vi inte firar midsommar i
hembygdsparken i år.
Hoppas att ni ändå kan fira dagen i lite mindre
sammanhang och att ni håller fysisk distans.
Vi önskar er alla en trevlig midsommar med
blommor, sill, potatis och jordgubbstårta.
Hembygdsföreningen

OBS!
juli/augusti
har sockenbladet
dubbelnummer

Hälsningar Anna Milston

Stapeled trädgård öppnar för säsongen den 6 juni i samband
med Lingonställens aktiviteter! Vi säljer kryddväxter m.m.
Senare i juni månad kommer vi erbjuda flera grönsaker!
Kolla gärna mer information på Facebook eller Instagram
"Stapeledsträdgård"!
Öppet: Alla dagar kl.9-20 under säsongen.
Kontakt: Makiko Jonsson
Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com
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Onsdag 3/6, 1/7
Skällandsö
Jonsboda
Flahult
Torsdag 11/6

15.00—15.20
15.25—15.40
16.40—17.05

Stapeled
Skogshäll

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Bolmsöskolan 10.20-11.20: 2/6,
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Torsdag 25/6
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

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

Perstorp
Tjust
Österås

16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Med start onsdagen efter midsommar, dvs den 24 juni och till onsdagen den
12 augusti planeras att hålla Sommarcaféet öppet på onsdagskvällar kl 18:3021.
Det kommer inte att kunna sitta så många på balkongen som vanligt och det
blir färre platser vid borden. Men vi vill kunna erbjuda lite social gemenskap
också denna sommar.
Det kommer alltid att serveras våfflor men grädde och hemkokt sylt, till det
kaffe, te eller hemkokt saft. Då det är olika personer varje gång som har hand
om serveringen och de bestämmer kvällens meny så kan det också finnas mer
på menyn en del kvällar.
Vi hoppas att ni vill komma, men håll avstånd och var rädda om er.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juni 2020
PGA Coronatider så kommer det bli ändringar
i kyrkans program. Se gudstjänsterna i Veckobladet eller gå
in på hemsidan www.bergakyrkligasamfallighet.se

Tel. pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.

Sommarkyrka i Tannåker

Till salu
Terrängskoter Honda 4X4 450, årsmodell 1999
lite körd. med snöblad.
Pris 35000
Tel 0703191020

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
juni
Församlingens möten sänds online på församlingens facebooksida. Håll koll efter uppdateringar.
7 sön

10:00 Jonsboda

Gudstjänst, Mark Munro.

13 lör

18:00 Kårabo

21 sön

10:00 Jonsboda

Grillkväll i Kåraboviken. Ta med eget att
grilla.
Gudstjänst, Taizésånger med Carin Forsmark.

Välkomna på volleyboll varje fredagskväll kl 19 från 26:e
juni och hela sommaren så länge myndigheternas råd
tillåter. Spela eller bara titta på och ta med eget fika. Mer
information och uppdateringar finns på församlings
facebooksida och kyrktorget.se.
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Sommarcaféet är öppet som vanligt.
29/6-31/7 kl. 13-18 mån, tis, ons, fre. och kl.16-21.30 tor
Eftersom folkhälsomyndigheten förbjuder samlingar på över 50 personer kan
vi tyvärr inte genomföra ett lika gediget musikprogram som tidigare år, men
vi hoppas kunna bjuda på någon form av sommarmusik.
Eftersom läget kan förändras snabbt, Håll utkik på vår hemsida
”bergakyrkligasamfallighet.se”, Facebook ” Berga pastorat”, affischer och
annonsering i Smålänningen och Veckobladet för aktuell info.
Det går även bra att ringa till exp. 35850.

Tannåkers Pingstkyrka juni 2020
9 18.30

Bön i kyrkan

14 16.00

Gudstjänst Kjell Ström

23 18.30

Bön i kyrkan

Varmt välkommen

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
Sommarträning: Juni , juli och augusti utomhus på
fotbollsplanen vid skolan måndagar och onsdagar 18.00.
Obs! 1/6 o 8/6
Kl. 19.30
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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 tisdag den 2 juni kl. 18 i affären.

