JULI /AUGUSTI 2020
Det är som sagt en högst märklig värld vi lever
i just nu…. Men vet ni, jag ser det positiva i det
negativa och ur ett elände så föds något nytt!
Vår moder jord, är jag säker på, får fin nytta av
det som händer, som jag brukar uttrycka mig i
”coronaskitatiden” eftersom människor reser mindre
kors och tvärs världen över, människor runt om mig har
fattat grejen med att ta det lite lugnare så både
naturen, kroppen och knoppen få återhämta sig!
Jag tror också på att det kommer tänkas till, bli mer av
en naturlig del att vara mer ”lokal” alltså att vi se oss om efter vad vi
verkligen har runt om oss.
Vi har många bra lokala leverantörer av både grönsaker och kött, och på
tal om det lokala……
Jag vill passa på att ge EN STOR HYLLNING TILL HANDLARN
BOLMENBYGDEN som är helt otroliga till att ta hem och se till att vi
få det vi behöver här på landet och slippa ge oss till stan för att handla
mat och andra förnödenheter, mer än nån gång ibland för att
”stödhandla” det som inte Sara kan ta hem i sitt sortiment.
Jag är bara en av alla som är super super nöjd med allt vi fått tillgång
till, så stort TACK Sara med personal i vår fina affär i Tannåker!
Vår trivseldag vi skulle haft i maj med cykeltipspromenad i/runt Tannåker blev inställd p.g.a. Covid-19, men vi ser fram emot att kunna
anordna detta vid ett annat tillfälle för visst går det över nån gång.
Det är varmt och sommaren är i sin fagraste fägring, och det blir midsommar, semestrar, bad och lata dagar som vi få njuta av, och det är ju
hur bra som helst med fint väder för då kan vi vara ute och träffas på
”behörigt avstånd”
Önskar er en fin sommar!
Väl mött igen!
// Lillan Papp

Manusstopp för septemberbladet
den 15 augusti kl. 12.00

Bolmsö Kyrkstig

Vandring söndagen den 16 augusti
Start kl. 09 från Bakarebo. Parkera bilen vid
Bakarebobrygga eller be någon skjutsa er dit.
Vi går sakta och lugnt upp till Bolmsö kyrka
med olika pauser utmed vägen. Ta med fika till
några stopp, bra på fötterna och vatten att
dricka. Var och en går i egen takt och så har vi olika stopp när vi samlar ihop gruppen.
För frågor kontakta Kent-Åke Johansson, 070 598 97 54

Tannåker sockenråd önskar alla en trevlig sommar!

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

Bolmsö Hembygdsförening

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Med start onsdagen efter midsommar, dvs den 24 juni och till onsdagen
den 12 augusti planeras att hålla Sommarcafét öppet på onsdagskvällar
kl. 18.30-21.
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.
Vill ni bara komma och hämta nybakade våfflor så ring till köket 037291150 mellan kl 18:30 och 20:30
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Tannåkers Tennisklubb

Tennisbanan är öppen för spel
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan
Information om priser och
medlemskap finns där.
Vi finns också på Facebook.
Sök: Tannåkers Tennisklubb.
Betala gärna med swish. Ha en
trevlig tennissommar!
// Tannåkers TK.
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

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

Bolmsö i helg och söcken
I huvudet på en gammal bonde
Olle Jannesson har gjort det igen,
skrivit ner minnen och berättelser
från främst Bolmsö. I denna bok på
drygt 100 sidor har han också
funderingar om bl.a. framtiden,
klimatet och böndernas villkor.
Boken är på väg från tryckeriet och
kan köpas direkt av Olle.
Tel. 0372-940 24
”Ärade läsare, som köpte min förra bok. Det är några som undrat om
jag inte skall skriva mer om Bolmsö. Här kommer lite mer historier och
skrönor, men mest om mig själv, mina tankar och reflektioner. Det är
ingen röd tråd eller tema genom boken. En salig blandning, säger
Maj.”





Tack för ditt bidrag
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Jam i Perstorp
Till alla musikälskare och Bolmsöbor, vi har avvaktat in i det sista med
besked om vi ska genomföra jammet i Perstorp eller inte.
Med hänsyn till rådande pandemi och rekommendationer från folkhälsomyndigheten vill vi skjuta på detta tills vi känner att vi kan genomföra det på ett säkert sätt och med hänsyn till alla inblandade.
Om det visar sig att situationen ändrar sig och tillåter evenemanget
kommer vi att annonsera detta i sockenbladet och via Perstorpsstiftelsens hemsida: http://perstorpsstiftelsen.se/index.php
Sköt om er och ha en underbar sommar!
/Henry, Mats, Kjell och Inge

Ekologiska grönsaker säljas hemma i Stapeled på Bolmsö.
Under juli och augusti skördas gurka, tomat, vitlök, bönor,
sallad, zucchini, gräslök, broccoli, aubergine, paprika, pumpa
m.m.
Kolla gärna mer information på Facebook eller Instagram
"Stapeledsträdgård"
Öppet: Alla dagar kl. 9-20 under säsongen.
Kontakt: Makiko Jonsson
Stapeled 1, 341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 857 43 15

Sommarcafé 2020
MÅNDAG 13 JULI
LAGAN GK
SLAGGOLF

Alla fast/sommarboende på Bolmsö
Anmälningsavgift 50:- + greenfee
Första start 9.00
Pris i klass A, Hc 0-18
Pris i klass B, Hc 18,1-36
Pris bästa dam
Anmälan till Bruno Edgarsson senast 10/7
070/3191020, 0372/91020
Bolmsöligan hälsar
VÄLKOMNA
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Nu är det dags för Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård,
Sjöviken igen.
I år lite annorlunda på grund av vad som händer i
välden med covid-19 men vi kommer självklart
servera våfflor med sylt och grädde precis som innan.
Även i år är sylten och saften hemkokt och det kan finnas något annat
att välja på än bara våfflor, kom och se vad vi serverar just den onsdagen i sommar. Välkomna!
Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Datum för Sommarcafé 2020 är:
1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli,
5 augusti, 12 augusti.
Vi håller öppet mellan 18:30-21:00
Ta hand om varandra!
Varmt Välkomna
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Programblad juli 2020
1

3
5

6
8
10

13
15
17
20
22

24
27
29
31

on 13-18 Sommarcafé i Tannåkers församlingshem
(29/6-31/7)
18.00 Sommarträning vid skolan
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
fr 19.00 Volleyboll i Jonsboda
sö 13-17 Vernisage Hållplats (Bokkuren på Tittut)
13-17 Fårahuset på Tittut öppnar
16.00 Allsång i Bolmsö hembygdspark
må 10-16 Perstorpsgården öppnar
18.00 Sommarträning vid skolan
on 18.00 Sommarträning vid skolan
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
fr
Sista dag för anmälan till Bolmsömästerskapen i golf
19.00 Volleyboll i Jonsboda
må 9.00 Bolmsömästerskapen i golf
18.00 Sommarträning vid skolan
on 18.00 Sommarträning vid skolan
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
fr 19.00 Volleyboll i Jonsboda
må 18.00 Sommarträning vid skolan
on 18.00 Sommarträning vid skolan
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
fr 19.00 Volleyboll i Jonsboda
må 18.00 Sommarträning vid skolan
on 18.00 Sommarträning vid skolan
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
fr 19.00 Volleyboll i Jonsboda

Programblad augusti 2020
3 må 18.00
5 on 18.00
18.30
7
fr 19.00
10 må 18.00
12 on 18.00
18.30
14
fr 19.00
15
lö 12.00
15.00
16 sö 09.00
17 må 17.15
19.30
19 on 18.00
21
fr 19.00
24 må 17.15
19.30
26 on 18.00
28
fr 19.00
31 må 17.15
19.30

Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Sommarcafé, Sjöviken
Volleyboll i Jonsboda
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Sommarcafé, Sjöviken
Volleyboll i Jonsboda
Manusstopp för septemberbladet
Berättande på Perstorpsgården
Vandring, Bolmsö kyrkstig
Fotbollsträning på fotbollsplanen
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Volleyboll i Jonsboda
Fotbollsträning på fotbollsplanen
Sommarträning vid skolan
Sommarträning vid skolan
Volleyboll i Jonsboda
Fotbollsträning på fotbollsplanen
Gymnastiken startar inomhus, Cirkelträning

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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Bolmsö Bygdegårdsförening
I skrivande stund har årets Våffelcaféer i Sjöviken inte startat. Men vi ser
fram emot att kunna genomföra detta på ett bra sätt i år.
Det blir inget arrangemang på Bolmendagen.
Corona har gjort att det mesta har varit inställt, vi hoppas att hösten skall
kunna ge några intäkter. Men det är väldigt osäkert och den ekonomiska situationen är svår för föreningen just nu.

Tacksamma för alla ekonomiska bidrag så använd gärna Bankgiro 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA 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

Bolmsö Hembygdsförening
Bolmsö Hembygdsförenings sedvanliga midsommarfirande i
hembygdsparken ställdes in helt och hållet. Vi är ledsna för det och ser fram
emot kommande årsfirande. Men vi hoppas kunna genomföra några aktiviteter i sommar.
Bolmendagen är som arrangemang också inställt och det blir ingen aktivitet i
Hembygdsparken då.
Lördagen den 15 augusti planeras tillsammans med Berättarnätet i Kronoberg
en Berättaraktivitet i Ladugården på Perstorpsgården.
Söndagen den 16 augusti ordnas Kyrkstigsvandring från Bakarebo till Kyrkan. Tänk på att inte ställa bilar på tomtmark eller utmed vägen, parkera nere
vid Bakarebobrygga eller ordna så att någon skjutsar er till Bakarebo.
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
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Sommarallsång

Det blir allsång i gröngräset söndagen den 5 juli kl. 16 i Hembygdsparken på Bolmsö. Ta med filt och fika och sjung med oss. Vid regn eller
blåst ställer vi in på kort varsel.
En picknic på behörigt avstånd blir det
eftersom det mesta har blivit inställt eller
skjutet på framtiden; årsmötet,
Holländska aftonen och konserten med
kulturskolan.
Det var tur att vi hann med SFI
(Smaulännska fö inflöttade) och här kommer några fraser:
* Nu få du ändå lôv å hydda te de i huet!
* Gära – jo, då slau man ne paula å dra trau emellan.
* Den häringa Coronan krabba te de mesta!
Vi är tacksamma för swishade gåvor till de nya kulturlokalerna i Bygdegården som håller på att bli klara.
Ha en underbar sommar!
/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

Berättareftermiddag i Perstorpsgården
Lördagen den 15 augusti 2020 kl. 15.00 kommer Berättarnätet Kronobergs
berättare till Perstorpsgården och bjuder på härliga berättelser.
Årets tema är ”Skurkar och skojare”. Eva Andersson och Pelle Olsson berättar om skumma typer från hela världen. Och - frågan är, vad vet du egentligen
om din närmaste granne?
Entré: Vuxen 70 kr, barn 40 kr som går till Berättarnätet
Vädret bestämmer om vi sitter ute eller på logen.
Är vi ute är det inga problem med avstånd mellan varandra, blir det inomhus
får vi försöka lösa det också. Max 50 personer.
Hembygdsföreningen säljer fika för 50:-.
Kontant eller swishbetalning.
Bolmsö Hembygdsförening och Berättarnätet Kronoberg
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HÅLLPLATS
Sveriges minsta konsthall?

Vernissage 5 juli 13:00-17:00

8 konstnärer...
…… från Charlottenlund, Malmö, Kvänum, Lidköping och givetvis
Bolmsö, ställer ut.

Under utställningsperioden, 5-26 juli, kan du ge ett bud på ditt favoritverk.
Intäkterna från högstbjudande går oavkortat till Barncancerfonden.

Nu är den fjärde och sista boken i serien

“Torp och backstugor i Tannåker”

klar och på väg från tryckeriet.
Bok ett handlade om Kvarkhult, Flahult och Roen.
I bok två behandlade vi Skällandsö och Sunnerö.
Bok nummer tre handlade om Rykull, Skattegård och Klockaregård.
I den boken berättade vi också om kyrkan och gården Klockaregård.
• I denna sista boken beskriver vi torp och backstugor under säteriet.
Vi har också tagit med rå- och rörshemmanet Finnatorp.
•
•
•

Boken omfattar 240 sidor och har en hel
del bilder. Du kan köpa den av cirkeldeltagarna samt av

Bollstad 20, i Bokkuren på Tittut.
Öppet dagligen.
Välkomna
Katarina och Thomas

Inga-Lill
Sara

Unika möbler och heminredningsdetaljer. 5-26 juli.

Bo i Björket har under flera år tillverkat möbler och inredningsdetaljer av vad skogen ger och av att återanvända olika saker.
Ljuskronor och bord med delar av gamla jordbruksmaskiner, långbord i 1700-talsvirke, lampetter av drivved, bänkar och skåp av fura
som några exempel.
Här finns även Tittuts vackra lammskinn, beredda i Tranås som tvättbara plädar och långhåriga mattor.

073 839 30 90
070 344 61 05

Vi har några exemplar av bok 3 kvar.

Bollstad 20, i Fårahuset på Tittut.
Öppet: ons, fred, sön 13:00-17:00
Välkomna
Bo, Katarina och Thomas

Lördag 5 september

Walk of hope

10-13 med start i Tannåker
Insamling Barncancerfonden fonden .
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Onsdag 1/7, 26/8, 23/9
Skällandsö
15.00—15.20
Jonsboda
15.25—15.40
Flahult
16.40—17.05
Torsdag 6/8, 3/9

Torsdag 20/8, 17/9
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby

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

Stapeled
Skogshäll

Perstorp
Tjust
Österås

16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30

15.20 - 15.35
15.40 - 15.55
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Perstorpsgården

är öppen för visning vardagar 6 juli-7 aug mellan 10-16.
Ett gårdsmuseum från 1700- till 1900- tal.
I år är det Agnes som guidar er!
Vill ni boka vid andra tider ring Susanne 070-559 41 91 eller Christina
070- 659 11 47.
På grund av den rådande smittosituationen kan vi bara ta emot mindre
sällskap.

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juli och augusti 2020
5/7 19.00 Kvällsgudstjänst, Tannåker, M Lind

Välkomna Perstorpsstiftelsen!

12/7 15.00 Friluftsgudstjänst i Bolmsö hembygdspark (vid regn i kyrkan)
Tag med kaffekorg

Tannåkers Pingstkyrka juli och augusti 2020

19/7 11.00 Mässa Bolmsö, S-Å Fyhrlund

7/7

18.30

Bön i kyrkan

2/8 11.00 Mässa Bolmsö, S-Å Fyhrlund

21/7

18.30

Bön i kyrkan

9/8 18.00 Kvällsgudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

4/8

18.30

Bön i kyrkan

16/8 11.00 Mässa Bolmsö, M Lind

16/8

16.00

Gudstjänst Kjell Ström

23/8 18.00 Kvällsgudstjänst, Tannåker, M Lind

18/8

18.30

Bön i kyrkan

30/8 11.00 Mässa Bolmsö, S-Å Fyhrlund

30/8

16.00

Gudstjänst Kjell Ström

Varmt välkommen

Tel. pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.

Jonsboda Missionshus
Sommarkyrka i Tannåker

Sommarcaféet är öppet som vanligt.
29/6-31/7
kl. 13-18 mån, tis, ons, fre.
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.
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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
församlingens Facebooksida och kyrktorget.se.

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening
Sommarträning: juli och augusti utomhus på
fotbollsplanen vid skolan måndagar och
onsdagar 18.00.
augusti 17 och 24 kl. 19.30, 31/8 start inomhus.
Mer info finns på hemsidan .
Vid frågor ring Annika Fornander 0707388232
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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 25 augusti kl. 18 i affären

