DECEMBER 2020
Ja då har vi kommit till slutspurten på detta år, 2020,
som varit en riktig berg och dalbana minst sagt!
Vi hade i Tannåker sockenråd planerat att ha
det ena evenemanget och tillställningen efter
den andra, men covid-19 satte stopp för detta.
Hösten kom och med den också en andra våg av covid-19
Vi få göra som förut, det bästa av situationen helt enkelt.
Årsmöte i Tannåker sockenråd hölls den 8 november ute vid
Åsarnas bygdegård och vi tackade bl.a. Birgit Eklund för sina år som
kassör,
även
Bernt
som
lämnar
valberedningen
och
Ann-Marie Kårhammer som ersättare.
Det kommer lite nytt ”friskt blod” in i styrelsen till nästa verksamhetsår, trevligt!
Det som uteblev 2020 kommer tas nya tag i inför 2021 och vi hoppas
verkligen det blir en bra vår och sommar så vi kan vara ute OM
coronaskitatiden fortsätter att ha sitt fäste.
Snart stundar julen med allt den för med sig av god mat, julgran, tända
ljus och förhoppning om att det blir en vit fin jul också.
Kanske det inte blir riktigt som vi är vana vid, men vi får njuta av de
lyckliga ljusglimtar vi kan finna i mörkret.
Med detta så önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lillan Papp

Manusstopp för januaribladet
den 15 december kl. 12.00

Har du julklappsproblem?
Varför inte ge bort en bok om torpen i Tannåker?
Du kanske vill ge dig själv en julklapp?
Bok 3: Torp och backstugor under Rykull, Skattegård och
Klockaregård (kyrkan och Klockaregården ingår)
Bok 4: Torp och backstugor under Tannåkers säteri
samt Finnatorp rå och rör
Böckerna kostar 140 kr/st
Säljs av: Inga-Lill Fredhage 073 839 30 90
Sara Karlsson
070 344 61 05

Bolmsö IF:
Tack till alla barn och ledare för denna säsongen. Nu blir det lite paus
fram till våren då vi startar igen! /Bolmsö IF

Luciafirande och auktion i Jonsboda inställt.

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

Tack för ditt bidrag!
Tannåker sockenråd

Det är med stort vemod och med anledning av rådande situation med restriktioner som vi väljer att ställa in vårt luciafirande och auktion med scouterna i
Jonsboda.
Det står som avslutning i vår scoutlag att:
”- En scout känner ansvar för sig själv och andra”, Det vill vi följa.
Vi har känt år efter år ett fantastiskt stöd från bygden för vår verksamhet och
det har varit ett gott tillskott till vår ekonomi att ha vår auktion. Det är något
vi missar i år.
Känner du för att stötta Equmenia Jonsboda så får ni gärna ge ett bidrag till
oss via Swish nr. 123 537 12 08 eller bankgiro 248-6934 .
Vi hoppas kunna återkomma till våren med scoutinvigning och något mer
evenemang. Vi räknar även med att fortsätta med scoutkvällarna i vår, då anpassade efter gällande rekommendationer.
Hälsningar Ledarna Equmenia Jonsboda.
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Vi är så oerhört ledsna,
men vi ställer in Rödakorsauktionen i Sjöviken på
Bolmsö den 21 nov.
Detta p.g.a. av det rådande läget med Covid 19.
Tack alla sponsorer som lovat skänka oss olika saker, vi hoppas vi får
återkomma till er om läget har förändrats till våren.
Det som gör oss mest ledsna är naturligtvis att vi inte har några
pengar i kassan att skänka till den kolloverksamhet som Ljungby
rödakorskrets anordnar för barn från kommunen som av olika
anledningar är i behov av detta. 50 barn, bosatta i Ljungby kommun, får åka på ett 14 dagar långt läger varje sommar.
Lägret kostar ca. 300.000 kr att anordna, trots att många i personalen arbetar ideellt.
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets bidrog med 25.000 kr till sommarens kollo, men nu har vi som sagt inga pengar i kassan.
Vi hoppas nu att du vill vara med och hjälpa oss med detta.
Du kan välja på flera alternativ
 Swisha DIN gåva till 070 26 911 29 ange Kollo

Du kan swisha from idag tom 12 december

 Skicka DIN gåva till vårt bankgiro 5703-1916 ange Kollo

Skicka i god tid före 12 december

 Den 28 november finns vi i affären kl 12-15 och har en

liten utställning om kolloverksamheten.
Vi har bössorna med oss och du kan lämna din kontanta gåva.
 Den 12 december kl 10-13 är vi också i affären med utställning och
bössor.

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!
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.
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.

Din gåva kommer göra någon

oerhört glad nästa sommar!
Birgitta Wallén ordf. i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
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Programblad december 2020

28-nov
1

2

lö 12-17 Julskyltning i affären
ti 18.00 Luftgevär träning,

on 18.00 Puls ute
19.30 Pilates ute

4

fr 17.30 Tabata ute

6

sö 19.00 Mixgympa ute

7

8
9

må 18.00 Röda Korsets månadsmöte
19.30 Cirkelträning live i FB-gruppen

ti 18.00 Luftgevär träning,
on 18.00 Puls ute
19.30 Pilates ute

11

fr 17.30 Tabata ute

13

sö 19.00 Mixgympa ute

14

må 19.30 Cirkelträning live i FB-gruppen

15

ti 12.00 Manusstopp för januaribladet
18.00 Luftgeväravslutning

16

on 18.00 Puls ute
19.30 Pilates ute

Bolmsö Hembygdsförening
December månad och året är snart slut och vilket år det har varit, inte alls som
tidigare. Vi vet inte heller hur kommande år blir, men det vet vi under normala år inte heller.
Tack till er som kom och hjälpte till med höststädningen i Bolmsö Hembygdspark, det var verkligen mycket löv att ta hand om i år, så till våren blir det säkert mest grenar att plocka upp.
Var rädda om er alla under kommande helger, tänk på de tre viktiga råden,
Håll avstånd, Tvätta noga och var uppmärksamma på sjukdomssymptom.
Vi hoppas kunna ha våra traditionella arrangemang under 2021 men det får vi
återkomma med.
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 betalning
Bolmsö Hembygdsförening

Stöd Bolmsö Tannåker
Räddningsvärn.
Bankgiro 5309-2284
Swish 123 558 26 63
Tack för ditt bidrag
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Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

God Jul önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
God Jul alla Sockenbladsläsare!
Tack för er stöttning under hela 2020 som verkligen varit omtumlande. Vi är
färdiga med vårt senaste projekt (så långt vi kunde) men det har knappast
kommit igång någon verksamhet i lokalerna förrän nya restriktioner har
krävts för att få ner smittspridningen av Covid19.
Just Covid19 situationen har verkligen frestat föreningens ekonomi hårt och
vi är väldigt tacksamma för alla ekonomiska gåvor vi fått under året och hoppas att ännu fler vill stödja oss nu.
Föreningen har sökt alla de olika krisstöd som vi har haft möjlighet till men
ännu inga positiva besked tillbaka så vi kämpar på. Vi har fått avstå en del av
det som var planerat i vårt byggprojekt och har sökt investeringsstöd för att
kunna slutföra, får se hur det blir med den ansökan också.
Nu hoppas vi på att alla får vara friska och krya och kunna fira den jul som är
möjligt, vi hoppas också att under 2021 kunna komma igång med verksamhet
och hålla en del av de planerade arrangemangen som var tänkta 2020.
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

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

Månadsmöten
Vi ställer in den 7 december.
1 februari kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Ta med kopp och dopp så brygger vi kaffe
Planering av årsmötet 1 mars
Årsmöte
1 mars kl 18 i Bolmsö församlingshem
Sedvanliga årsmötespunkter (valen förberedda)
Vi bjuder på fika, om det går att genomföra p.g.a. Covid 19
Varmt välkomna! Styrelsen/ordföranden
Information från Tannåker Bolmsö gymnastik förening
STORT tack till alla medlemmar för 2020 och ett fantastiskt tack till
våra underbara ledare Erik, Lillan, Emelie och Monica för att vi även under detta underliga år 2020 har kunnat fortsätta med träning i gemenskap med
olika kreativa lösningar. Helt i folkhälsomyndighetens anda att fysisk aktivitet alltid är viktig inte minst nu i dessa tider.
Resterande träningar fram till och med den 16 dec planeras genomföras utomhus på skolgården eller live i vår FB grupp. (beroende av vädret)
Den planerade avslutningen 16 december blir två träningspass istället.
De är helt otroligt att vi i vår byggd kan ha hela fem olika, varierande pass per
vecka. Detta planeras även för kommande år 2021 med start 10 januari, mer
info i nästa sockenblad om det.
Beroende av utvecklingen och de rekommendationer som kommer och hur
vädret bli så uppdaterar vi informationen på FB, hemsidan och i sockenbladet.
Under jul- och nyårsledigheten kan det komma några pass, håll utkik på FB .
Det är en ära att få vara ordförande i denna förening med medlemmar från 7
till 75+, en positiv anda och något att se fram emot när kalendern är ganska
tom just nu. Vi fortsätter att träna med ansvar och avstånd och är rädda om
varandra ❤️
En önskan om en fin advent och jul till er alla!
Annika Fornander ordförande samt styrelsen i Tannåker-Bolmsö gymnastikförening

8

9

Tannåkers Pingstkyrka december 2020
1 18.30 Bön i kyrkan
6 16.00 Kjell Ström
8 o 15 18.30 Bön i kyrkan

Bolmsö o Tannåkers kyrkor december 2020

20 15.00 Julfest för alla
22 o 29 18.30 Bön i kyrkan

På grund av att man fr.o.m. 24/11 inte får vara fler än
åtta personer vid allmänna sammankomster tvingas vi
ställa in mycket.
Detta förbud varar i fyra veckor och kan förlängas.

https://www.tannakerpingst.se
Varmt välkommen

För aktuell information om eventuella gudstjänster,
mässor och julotta hänvisar vi till Veckobladet.
Onsdag 16/12
Skällandsö
Jonsboda
Flahult
Torsdag
Stapeled
Skogshäll

15.00—15.20
15.25—15.40
16.40—17.05
15.20 - 15.35
15.40 - 15.55

Torsdag 10/12
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Tjust
Österås

25 05.00 Eventuellt Julotta i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund
14.00 - 14.15
14.20 - 14.35
14.50 - 15.05
15.45 - 16.00
16.10 - 16.25
16.45—17.00
17.15—17.30

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2020
1

18.00

Luftgevär träning i Sjöviken

Catrine o Max/Stina

8

18.00

Luftgevär träning i Sjöviken

Johan o Erik

15

18.00

Avslutning i Sjöviken

Alla

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
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1/1 18.00 Eventuellt Mässa i Bolmsö kyrka, S-Å Fyhrlund

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

Gudstjänster
i december
Håll koll på uppdateringar på Facebooksidan.
29/11

1
6
12
27

10:00 1e Advents Gudstjänst utomhus, Mark Munro, ta med
eget fika.
19:00 Hemgruppsmöten på zoom.
10:00 Gudstjänst (troligen online),
Mark Munro. Maria Davidsson.
Lucia med Scouterna är inställt.
10:00 Gudstjänst i Hånger, Kristina Filipsdotter,
kolla uppdateringar på Facebook.
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Sabine Elmquist Levin
ordförande

070 292 89 56
sabine_elmquistlevin@yahoo.se

Rolf Brorsson
kassör

0370-450 18
rolf.brorsson@hotmail.com

Lillan Papp
sekreterare

070 851 03 52
lillan@flp.com

Ellinor Jönsson
v. ordförande

073 831 77 48

ellinor-jonsson-@hotmail.com

Vakant
ledamot
Ingrid Munro
ersättare

073 715 02 20
swedenmunro@gmail.com

Vakant
ersättare

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
Swish: 1230555243
•

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 8 december i affären

