
 

 

Manusstopp för decemberbladet  

den 15 november kl. 12.00 

NOVEMBER 2020 

Dagarna blir kortare och det mörknar allt tidigare.  
Vi har inte haft några arrangemang detta året som 
 det var tänkt. 
 Vi hoppas kunna genomföra det nästa år  
istället. Vi har tänkt ha ett årsmöte den 8 november 
kl. 15.00 på Åsarna, dit är alla varmt välkomna. Vi 
behöver idéer och uppslag för fortsatt verksamhet. 
Till sist vill jag önska alla en bra november och i 
dessa tider, var försiktiga och håll avstånd. 
 

Med vänlig hälsning Rolf 

Morgon: ”den har blivit större i natt” 
Nästa morgon: ”….och fler” 
Morgonen därpå: ”och på baksidan också!” 
 
Vad pratar jag om? Jo mullvadshögarna.  
Robotklipparen har avslutat klippsäsongen så nu vågar mullvadarna sig 
innanför mitt staket igen.  
De underminerar gräsmattan med sina gångar. De jagar insekter och 
skjuter jord framför sig som blir till stora högar.  
 
Du som vet hur man blir av med 
dem eller tycker att det är kul med 
mullvadsjakt är välkommen att 
sätta igång.  
 
Sara Karlsson 
 



 

 

Bidrag till tryckkostnaden av sockenbladet mottages tacksamt på: 
Bankgiro: 5813-2051 eller 
Swishnummer: 1230555243 

Tack för ditt bidrag! 
Tannåker sockenråd 

ÅRSMÖTE 
i Tannåkers sockenråd 

 

Söndag 8 november 2020 
kl 15.00 på Åsarna 

 

Fika serveras  

Välkomna! 
 

Styrelsen Tannåker sockenråd 

Det kommer fler, vi sitter 
en bit ifrån varandra.  
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BOLMENBYGDENS PEPPARKAKSHUS 2020 
Den 23 okt till 6 nov kan du anmäla din medverkan i tävlingen  
Bolmenbygdens Pepparkakshus 2020. 
(Antalet platser i tävlingen är begränsade och anmälan kan därför 
komma att stängas tidigare vid stort intresse).  
 

ANMÄLAN: 
Anmäl dig via meddelande-knappen på Handlarn Bolmenbygdens FB-
sida  
ELLER via e-post: butik@smalandslivs.se 
Uppge förnamn, efternamn samt ditt mobilnummer.  
Vi besvarar din anmälan så fort vi kan.  
 

Samtliga tävlande ställer ut sina pepparkakshus i Ingalills Café från 
och med Julskyltningen, lördag den 28 nov.  
Allmänheten kan rösta på sina favoriter (i butiken) fram till fredagen 
den 11 dec kl 19.00.  
 

Finalen avgörs lördagen den 12 dec kl 12.00. 
LYCKA TILL önskar Handlarn Bolmenbygden! 

 

 

 

 
Dipl. Massör Stina Kårhammer, 

Kårabo 
070-225 80 06, 

stina.karhammer@gmail.com 

 
Erbjudande i november  

vid bokning av behandling eller 
köp av presentkort 

 
60 min behandling  

520 kr (560 kr) 
30 min behandling  

350 kr (380 kr) 

Svensk Klassisk Massage 
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Den 25 oktober är sommartiden slut 
I skydd av höstmörkret kan tjuven passa på! 

 

Inbrott har oftast föregåtts av någon form av  
rekognosering. Så var uppmärksam på om det rör 
sig okänt folk i området.  
 

Lägg märke till klockslag, vilka personer, bil eller 
kanske cykel, moped, färg på fordonet eller andra 
kännetecken och skriv upp bilnumret om du kan. 
 

Läs dokumentet som Polismyndigheten ger ut  
”Utan tillfälle – Inget brott” och få tips och råd. 

 

Det är många i Tannåker som ännu inte har registrerat sig  
på gruppen för Grannsamverkan.  

Hämta appen i Appstore och gå med i gruppen  

”Grannsam Tannåker”  
och registrera dej!  

Inget är som vanligt 
Allt blir inställt eller skjutet på framtiden, så 
även vårt årsmöte men nu tar vi nya tag tors-
dag 28 januari 2021, kl 18.00. Planen är att 
vi bjuder in en berättare från Sagomuseet. 
Mer information i nästa sockenblad. 
 

Vi har flyttat in i vårt nya kulturförråd i Sjöviken och nu återstår om- 
och inflyttning i kulturlokalerna. Samtidigt har vi kommit igång att 
smida planer för föreställningar och har flera förslag och inriktningar.  

 

Öppna möten 
Välkomna och var med och påverka den lokala kulturen. Vi träffas i 
Sjöviken torsdagen 12 november och torsdagen 10 december, kl 18. 
 

Hälsningar 
Anna Maria, Irene, Mats, Mats,  
Rachelle, Sandra & Solveig

 

Medlemsavgift 
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:- 
Bg: 5861-4868 / swish: 123 22 62 723 

 

 

Välkommen till  

Dagledigträff 
i Tannåkers församlingshem 

tisdagen 3 november kl 14.00 
Vi bjuder in till kaffe med dopp och liten pratstund.  
Samlingen inleds med andakt men i övrigt har vi inte planerat nå-
got program denna gång. 
Vi träffas coronasäkert och följer folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.   
Alla är varmt välkomna till en stunds samvaro med kaffe och 
fika. 
Hälsningar från diakonin och ideella i Berga pastorat. 

Julskyltning i Tannåker lör 28 nov   
Vi bjuder in till en mysigt, julig eftermiddag.  
Butiken har öppet kl 12-17 denna dag.  
 

- Härlig julmusik med lokala bandet BlueNecks 
- Kl 15-16 tar Tomten emot barnens önskelistor  
- Pepparkakshusutställning: rösta på din favorit! 
 

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.  
 

VÄLKOMNA ❤️ 
 

COVID-19 INFORMATION: 
Respektera avståndsmarkeringarna i butik/kassa och café. Håll avstånd 
(minst 1,5 meter) både inne och utanför butiken. Detta gäller både barn 
och vuxna.  
Alla som besöker julskyltningen ansvarar för att de är friska och fria 
från förkylnings/influensasymtom.  



 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Uthyrningarna börjar komma igång dock i mycket liten skala och med 
få deltagare, men roligt att det inte är helt tomt i bokningskalendern. 
 

Vi har börjat ”bo in oss” i de nya lokalerna och får känna av hur 
möblering och annan utrustning skall placeras. 
 

Mycket glada och tacksamma för flera större gåvor vi fått från olika 
håll, mycket uppskattat och vårt varma tack till er som bidragit. 
 

Fortsätt att stödja ekonomiskt via Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 
281 71 53. Skriv GÅVA som notering.  
 

Vill ni bli medlemmar kostar det 100:- i inträdesavgift och årsavgiften 
är för närvarande noll kronor. Använd bankgiro och ange tydligt att det 
gäller medlemskap samt ert namn och adress. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

Normalt sett i november har föreningen under många år arrangerat 
Arkivens Dag, dock blir det inte så i år. Vi står över med tanke på Co-
rona och Covid-19 situationen och ser fram emot kommande års akti-
viteter istället. 
 

Obs Nytt datum för höststädning i Bolmsö Hembygdspark, se egen 
annons. 
 

Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag 
till Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 

Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betal-
ning 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
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HÖSTSTÄDNING 

 
Dags för höststädning i Bolmsö Hembygdpark 

 
I Sockenbladets oktobernummer angavs den 31/10 
men då det är Alla Helgons helgen så flyttar vi det 

till helgen efter. 
 

Lördagen den 7 november 2020 är det höststädning 
i Bolmsö Hembygdpark. Vi räfsar och plockar ris och 

ser till att det blir snyggt i parken. 
 

Vi börjar kl 9.00 och när vi är klara bjuder hem-
bygdsföreningen på fika. 

 
Är vi många går det snabbare och det är också roli-

gare om vi är många.  
 

Ta med dig räfsa om du har. 
 

ALLA är välkomna att hjälpa till, oavsett medlem 
eller inte 

 
Bolmsö Hembygdsförening 



 

 

Programblad november 2020 
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30-okt  13-17 Gravsmyckningskaffe 

1 sö 19.00 Mixgympa 

2 må 18.00 Månadsmöte med Röda Körset 

  19.30 Cirkelträning 

3 ti 14.00 Dagledigträff i Tannåker 

  18.00 Luftgevär träning,  

4 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

5 to 18.30 Scout i Jonsboda 

6 fr   Sista dag att anmäla pepparkakshus 

  17.30 Tabata 

7 lö 9.00 Höststädning i Bolmsö hembygdspark 

8 sö 15.00 Årsmöte med Tannåkers sockenråd 

  19.00 Mixgympa 

9 må 19.30 Cirkelträning 

10 ti 18.00 Luftgevär träning,  

11 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

12 to 18.00 Kulturföreningens träff 
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Programblad november 2020 

13 fr 17.30 Tabata 

15 sö 12.00 Manusstopp för JULbladet 

  19.00 Mixgympa 

16 må 19.30 Cirkelträning 

17 ti 18.00 Luftgevär träning,  

18 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

20 fr 17.30 Tabata 

21 lö 16.00 Röda Korsets auktion 

22 sö 19.00 Mixgympa 

23 må 19.30 Cirkelträning 

24 ti 18.00 Luftgevär träning,  

25 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

27 fr 17.30 Tabata 

28 lö 12-17 Julskyltning hos Handlar'n Bolmenbygden 

29 sö 19.00 Mixgympa 

30 må 19.30 Cirkelträning 



 

 

AUKTION 
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets inbjuder till rödakorsauktion 

den 21 november kl 16 
med lottförsäljning, auktionen och gofika  i bygdegården Sjöviken, Bolmsö  

 
För den som oroar sig:  

Vi dukar småbord för 4 personer med avstånd mellan borden.  
När det gäller lottförsäljningen så löser vi det genom att i förväg göra iord-
ning kuvert med 10 lotter från olika ringar ev. också 20 lotter.  
10 lotter kostar 25 kr och 20 lotter 50 kr. 
Vi får också vara fler än 50 personer  eftersom vi inte har någon underhåll-
ning. 
Vi hoppas att detta ska göra dig som är orolig lugn. ... 

 

Du måste ha med kontanter för att betala lotter och fika, ev kan du 
swisha mig på nr 0702691129 märkt ”rödakorset” innan du går hem. 

Det du köper på auktionen får du faktura på. 
 

I år hälsar vi en ny auktionsutropare välkommen  
Lars-Erik Karlsson 

”Lasse i Sommarsäter” 
 

Till er som i förväg vill titta på auktionsbordet, gäller ”Se men inte Röra”. 
Är det något annat ni oroar er för ring mig gärna 070 26 911 29.  

Vi är villiga att lösa det mesta. Vi tar gärna emot en gåva. 
 

Om du vill stödja vår verksamhet så skall du veta att de pengar som samlas in 
denna kväll till största del går till Barnkolloverksamheten som anordnas av 
Ljungby rödakorskrets där 50 Ljungbybarn med särskilda behov får delta gra-

tis. Alla kretsar i  Ljungby kommun bidrar till verksamheten som kostar ca 
300.000:- / år. Personalen ( ca 13 st )  jobbar mer eller mindre ideellt. 

 
Hur får vi ett bra resultat? 

Jo, genom att just DU kommer på auktionen,  
skänker en ev. gåva om du har, ropar på auktionen, köper lotter och nju-

ter av fikat som är hembakat 
 

Välkomna, alla som förstår hur viktig just denna em.-kväll  
är för vår verksamhet 

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets /Birgitta Wallén ordf.  
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Onsdag  18/11, 16/12 Torsdag 12/11, 10/12 
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 26/11 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 

Aktiviteter för  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Månadsmöten 
 

2 november kl 18-19 i Bolmsö församlingshem  
Vi planerar inför auktionen den 21 nov kl 16  
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe 
 

7 december kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 
Julgröt 
 

Auktion 
21 november kl 16 i Sjöviken Se annonser 
 

GÅVOR TILL AUKTIONEN MOTTAGES TACKSAMT 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 



 

 

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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Gymnastiktider HT  2020 
Cirkelträning m Erik   måndagar    kl. 19.30 
Puls med Emelie   onsdagar      kl. 18.00 
Pilates m Monica  onsdagar      kl. 19.30  
Tabata  m Lillan   fredagar       kl. 17.30  
Mix m Monica    söndagar         kl. 19.00 
 

Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer. 
Ta gärna med en egen matta.  
Uppdateringar följ  Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikföre-
ning el hemsidan.  
 

Vid frågor ring Annika 070 738 82 32  

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF november 2020 

3 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken  Stefan + Frida  

10 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken  Catrine + Max/Stina  

17 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken  Johan + Erik  

24 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken  Stefan + Frida  

För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 träningar. 
På grund av rådande tider vet vi inte om det blir några tävlingar. 
Mer info om detta kommer på anslagstavlan i skyttelokalen. 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 

 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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INFORMATION FRÅN  
BOLMSÖ FÖRSAMLINGSRÅD 

 
Det har kommit till vår kännedom att man undrar vad Bolmsö Framtidsfond  
har för syfte och vad medlen går till. 
När fonden bildades var syftet att tillföra ekonomiskt underlag i framtida  be-
hovssituationer rörande inventarier, tjänster och fastigheter i Bolmsö Försam-
ling. Berga pastorat har sedan i våras tagit in alla fonder och dödat bankgi-
rona och satt pengarna i pastoratets budget. Men de är öronmärkta till Bolmsö 
församling och ska så vara.  ( Detta gäller inte stiftelse som ex Gideon 
Eklöfs). 
I nuläget finns ca 170  000 kronor i fonden. I stadgarna står det att vi bland 
annat kan investera pengarna i inventarier och renovering av församlingsfas-
tigheter. Församlingsrådet kan använda medel till ändamål som man i kristen, 
kyrklig anda, finner lämplig för att gagna Svenska kyrkans församlingsliv på 
Bolmsö 
Under vår och sommar har medel kommit in till Bolmsö Framtidsfond, detta 
beror på att begravningsbyråerna inte uppdaterat sin information om fonder. 
Vi i Bolmsö Församlingsråd har funderingar på att köpa in lite inventarier till 
församlingshemmet. 
 
Ann-Christin Bolin 
Ordförande i Bolmsö Församlingsråd 

På Bolmsö och i Tannåker  
samlade rödakorskretsen in 

4.490 kr  
till Världens Barn 

(2019 var summan 10.000 kr) 
Tack alla givare  

och Marianne och Ingrid som stod med bössor i affären! 

http://www.eklundsmetall.se
tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

Tannåkers Pingstkyrka november 2020 

3 18.30 Bön i kyrkan  

10 18.30 Bön i kyrkan  

15 16.00 Stig Enström 

17 18.30 Bön i kyrkan  

24 18.30 Bön i kyrkan  

https://www.tannakerpingst.se  
Varmt välkommen  
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På grund av  

coronapandemin  
blir det ingen  

Julmarknad och Julkonsert 
lördagen den 5 dec. i år  

Det är tråkigt,  
men vi hoppas att den kan återkomma 2021 

 

Tannåkers församlingsråd 

 
Gudstjänster  
i november     
 
Håll koll på uppdateringar på Facebooksidan. 
 
1 10:00    Allahelgonagudstjänst, i Hångers frikyrka. 
8 18:00    Gudstjänst, Mark Munro. Sång Gunilla Enggren. 
14     18:30    Lördag, pizza och Gemenskap, alla välkomna. 
29     10:00    1e Advents Gudstjänst, tillsammans med Tannåkers  
                       Pingst. Mark Munro. Sång Siv och Lydia Gustavsson. 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor november 2020 

30/10 13.00 Gravsmyckningskaffe i församlingshemmen i Tannåker 
och Bolmsö (Coronasäkert)  

1 16.00 Minnesgudstjänst i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund  

 18.00 Alla själars dag. Minnesgudstjänst i Tannåkers kyrka,  

S-Å Fyhrlund  

8 11.00 Mässa i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund  

15 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, Magnus Lind  

29 10.00 Adventskaffe i Bolmsö församlingshem 

29 11.00 Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund  

Res. för ändringar. Kolla även tidningar och Veckobladet. 
Tel. pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  

Gravsmyckningskaffe  

i Tannåker och Bolmsö 
 

I samband med gravsmyckningen är ni hjärtligt välkomna in 
i värmen i församlingshemmet mellan  
klockan 13-17, fredagen den 30 oktober. 
Där serverar vi kaffe och har en stilla stund där ni kan tänka 
på dem som  
lämnat oss i sorg och saknad. 
 
Bolmsö Församlingsråd 
Tannåkers församlingsråd 

https://www.tannakerpingst.se


 

 

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  
Swish: 1230555243 

Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 

Sockenrådets nästa möte  

 

 

 


