
 

 

Manusstopp för  februaribladet  

den 15 januari kl. 12.00 

JANUARI 2021 

Då var det ett nytt år med nya möjligheter och  
utmaningar! Vi har lämnat en lite annorlunda Jul och  

året 2020 bakom oss som varit både tufft och  
utmanande. Covid19 har lärt oss att visa mer hänsyn  

både till oss själva samt personer som rör sig i vår  
omgivning. Jag har sett många kreativa lösningar runt  

omkring för att kunna fortsätta en så normal vardag som möjligt. 
 
 Jag är tacksam för att jag bor här ute på landet,  
 där jag har naturen inpå husknuten och kan röra mig fritt på 
 hemmaplan. Omgivningen omkring oss är helt underbar. 
 
Vem är då jag? Jag heter Ellinor Jönsson, uppvuxen i Agunnaryd, bor idag 
tillsammans med min sambo Linus på vår gård i Kvarkhult. Här lever jag livet 
jag drömde om som liten med egen gård hästar, katter samt lite andra djur.  
Jag blev tillfrågad om jag ville gå med i sockenrådet och jag tackade Ja till 
detta. Då planen är att leva och bo här anser jag att det är viktigt att både få 
information samt dra mitt strå till för att driva utvecklingen framåt i vår 
bygd.  
 
Sockenrådet hade ett möte tisdagen den 8/12 där vi bland annat diskute-
rade om att kunna utföra lite utomhusaktiviteter till våren. 
Jag vill önska er alla en god fortsättning på det nya året, samt uppmana er 
alla att vara rädda om er då Covid19 inte släppt taget om oss. Så var starka, 
håll ut och håll avstånd till varandra! 
 
Hälsningar Ellinor! 



 

 

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

Tack för ditt bidrag! 
Tannåker sockenråd 

 
Efter ett annorlunda och jobbigt år 2020 hoppas vi på att 2021 blir ett 
år där vi åter kan träffas i större grupper och genomföra de evenemang 
som vi planerade för 2020.  
Sockenrådet har haft några få möten och årsmötet genomfördes utom-
hus på Åsarna. Vi fick en ny ledamot; vi hälsar Ellinor Jönsson väl-
kommen. En ledamot avgick; vi tackar kassören Birgit Eklund. Men 
det saknas fortfarande någon, efter Karolina, till den sista platsen. 
Även en ersättare efter Ann-Marie Kårhammer som också avtackades.  
Så om någon är intresserad av att ingå i Tannåker sockenråd så hör av 
er till någon av oss i styrelsen! 
 
Lämna gärna in förslag på frågor som vi kan jobba med! 

 
Vi önskar er alla ett 
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Gott Nytt År önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Gott Nytt År alla Sockenbladsläsare! 
 
Nytt År och Nya möjligheter. 
Vi hoppas så mycket på detta nya år, vi får se hur det utvecklas. 
 
Årsmöte kommer att hållas söndagen den 14 mars kl. 14.00. 
I kommande sockenblad kommer info om hur årsmötet kommer att ske. 
 
Under 2020 kunde vi inte ha Påskauktion, vi hoppas att vi kan ha det år 
2021 istället, vi får återkomma om det också senare. 
 
Fortsätt att stödja ekonomiskt via  
Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA som note-
ring.  
 
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 



 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Jag vaknade med ens. Det är tyst och mörkt, ingenting rör sig. Från 
mitt gallersedda fönster ser jag några lampor som lyser längre bort. 
Det har varit en kylig natt, frosten ligger vacker på träden och marken, 
men ingen snö än. Min nya roomis sedan en månad tillbaka liggen mitt 
på golvet på andra sidan av väggen, som en liten boll benen under sig. 
Jag letar lite runtomkring om det skulle vara lite mat kvar sedan i går 
kväll. Men inte det. Nej du lilla mus, du hittar inte heller något ätbart 
här. Kila i väg bara. Bäst att försöka sova lite till. 
När jag vaknar igen står Cayen där och spanar genom sitt eget fönster. 
Och sedan hör vi hundarna som skäller och springer runt på gården. 
Nu är det inte långt till frukost. Dom mest otåliga och ivriga sparkar på 
dörrar. Proceduren tar för lång tid tycker dom. Men vi två här i an-
nexet tar det piano. Vi får maten sist men det gör inget. Att få äta i 
lugn och ro och sedan komma ut till hagen med dom andra. Dagens 
bästa stund är här! 
Gnägg till er alla i Östergård. Drott 
 
Tack till Mia och Ola för det gamla året. 

Önskar er med familjen GOTT NYTT ÅR 2021. 

 

 

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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Ljungby kommuns kultur- och fritidsförvaltning söker  
badplatsskötare till badplatsen Bolmsö kyrkby. 

Som badplatsskötare åtar du dig följande uppgifter: 

•Stranden ska före och efter badsäsongen städas upp. 

•Bryggor, landgångar ska vara i sådant skick att olyckor och tillbud und- 
 viks. 

•Skador och brister vid badplatsen ska åtgärdas av dig, vid större skador 
 på material skall samråd ske med anläggningschef på kultur- och fritids
 förvaltningen. 

•Badplatsen ska kontinuerligt under badsäsongen kontrolleras och hållas 
 ren. 

•Badplatsens säkerhetsutrustning ska inspekteras så att den är funktions-
 duglig. 

•Informationstavla och skyltning ska hållas aktuell. 

•Rapportera till anläggningschef om extra sop- och slamtömning behövs . 

•Om något oförutsett händer ska anläggningschef alltid informeras. 
  
Arvode erhålles för skötsel och tillsyn av badplatsen och betalas ut två 
gånger/år. Avtal kommer att skrivas på ett år med möjlighet till förlängning 
på ytterligare ett år i taget. Är du intresserad är du välkommen att höra av dig 
till anläggningschef, Bernt Gudmundsson tel. 0372-78 92 35 eller e-post 
bernt.gudmundsson@ljungby.se 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
http://www.eklundsmetall.se
mailto:bernt.gudmundsson@ljungby.se


 

 

Gymnastiktider VT  2021 
 

Startar v.2 från måndag 11 januari  
 
 

 Cirkelträning: Erik måndagar   kl. 19.30 
 Puls: Emelie onsdagar           kl. 18.00 
 Pilates: Monica onsdagar          kl. 19.30  
 Tabata: Lillan  fredagar            kl. 17.30  
 Mix: Monica söndagar        kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer. 
Ta gärna med en egen matta.  
Vi är ute eller live och följer restriktionerna. 
 
Medlemsavgift 350 kr/termin för vuxna och 100 kr/termin för ungdo-
mar t.o.m. gymnasiet betalas in på BG 5882-1018. Då får ni gå på hur 
många pass ni vill i veckan. Nya medlemmar får testa tre pass.  
Uppdateringar: följ  Facebooksidan Tannåker Bolmsö gymnastikföre-
ning eller hemsidan.  
 
Vid frågor ring Annika 0707388232  
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!! 
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Programblad januari 2021 
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11-jan må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

13-jan on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

15-jan fr 12.00 Manusstopp för sockenbladet februari 

  17.30 Gymnastik, Tabata 

17-jan sö 19.00 Gymnastik, Mix 

18-jan må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

20-jan on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

22-jan fr 17.30 Gymnastik, Tabata 

24-jan sö 19.00 Gymnastik, Mix 

25-jan må 19.30 Gymnastik, Cirkelträning 

27-jan on 18.00 Gymnastik, Puls 

  19.30 Gymnastik, Pilates 

29-jan fr 17.30 Gymnastik, Tabata 

31-jan sö 19.00 Gymnastik, Mix 

Januari månad är fylld med gymnastik. Om du inte redan är med så 
kanske det är dags nu.  
Eller du kanske hellre plockar fram en bok, sällskapsspelet, pusslet, 
kortleken eller stickningen. 
Matlagning och bakning är också trevliga alternativ på sysselsättning. 
Det ena utesluter väl inte det andra. 
Men glöm inte att träffa dina vänner, men gör det utomhus, tag en  
trevlig promenad och fika ute. 
Ring till dem du inte kan träffa.   



 

 

En chans på  
miljonen? 

 
Det är väldigt få som vinner en 
miljon på lotterier. Tro mig, jag 
vet det mycket väl. Jag har aldrig 
köpt en lott i hela mitt liv, men 
man kan säga att jag är engagerad i 
verksamheten.  
Jag är en lott. 
Ja, det är mig eller någon av mina 
kollegor du köper i butiken, bär 
med dig i fickan eller plånboken 
och som du eller den du köpt mig 
åt sedan skrapar med all världens 
förhoppningar i hjärtat. Jag har sett 
de flesta ansiktsuttryck på folk när 
de skrapar, de som inte bryr sig, de 
som försöker låtsas att de inte bryr 
sig och de som svettas som om de 
haft en pistol mot tinningen. Jag 
har sett folk bli besvikna, sura, för-
bannade, avfärdande och ibland 
fullständigt ohämmat lyckliga när 
de skrapat färdigt mig. Det är alltid 
lika intressant! 
Det jag dock kommer avslöja nu är 
något som ledningen egentligen 
inte vill att vi går ut med till all-
mänheten, vilket är anledning till 
att jag förblir anonym. 
Ända sedan den ärbara lotteriverk-
samheten först initierades har den 
ansetts som en rättvis och demo-

kratisk process där alla har lika 
stor chans att vinna, att allt odisku-
tabelt handlar om slumpen. Det 
stämmer faktiskt inte, kanske 
gjorde så en gång men idag hand-
lar många stora lotterier om ofant-
liga mängder pengar. Kalla mig 
trångsynt, men jag tenderar att läsa 
tidningen på mina lediga stunder 
och mina observationer av vår 
värld har lett till slutsatsen att inte 
alla människor borde ha för myck-
et pengar! Det är av just den anled-
ningen vi på avdelningen valde att 
revolutionera vårt arbete och be-
sluta att lämna beslutet om vilka 
av oss lotter som blir vinstlotter 
till: Oss lotter själva! 
Ja, det är faktiskt så det fungerar. 
Från ögonblicket jag eller någon 
av mina kollegor köps betraktar, 
definierar och värderar vi köparen 
och tar sedan genom kommunikat-
ion inom arbetsgruppen det kollek-
tiva beslutet om huruvida hon för-
tjänar att skrapa fram en vinst eller 
inte. Är det rättvist? Kanske inte. 
Det finns flera faktorer som spelar 
in när vi väljer. Vem är personen 
som köper oss? Verkar hon snäll? 
Betedde hon sig trevligt mot 
kassapersonalen? Höll hon upp 
dörren för en äldre person på 
vägen ut? Var hon hövlig och för-
stående i trafiken? När hon kom  

En liten novell kanske kan lysa upp vintermörkret.  
Simon Johansson i Tjust  har  skrivit en novell om det praktiska 
värdet av vänlighet.  
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hem till sin familj, var hon kärleks-
full, omtänksam och engagerad? 
Frågade hon ens hur deras dag 
hade varit?  
Sedan naturligtvis finns det argu-
mentet som så gott som alltid 
väger över: Blir det bra TV om 
hon vinner? 
Ibland är det svårt, vissa ler mot 
kassören och skriker sedan på sina 
barn. Vissa är sura och buttra efter 
en dålig dag på jobbet, men skiner 
upp när de möts av sin frus glitt-
rande ögon. Jag försöker alltid 
skjuta på beslutet, jag vill hinna se 
så mycket av ett liv och en person-
lighet jag kan innan vi tar gruppbe-
slutet. Ibland kan det hända att jag 
har bra vibbar om en person och 
gör mig till en vinst, men när per-
sonen skrapat fram de första två på 
miljonen blir de jättekaxiga och 
nervärderande och då tar jag bort 
den tredje. Kalla mig oschysst, 
men folk borde lära sig att bete 
sig! 

Såklart vinner ohyfsade personer 
ibland, till och med miljonen. Du 
vet detta, du kanske till och med 
känner en sådan person (Jag bekla-
gar!). Det kan ju förklaras med att 
inte ens vi lotter är felfria, vi gör 
konstiga bedömningar ibland. Det 
kan också vara så att det jag sagt 
tyvärr inte stämmer. Vi lotter är 
kanske inte självmedvetna och gör 
inga aktiva val gällande huruvida 
vi är vinstlotter eller inte.  
Det kanske är slumpen som avgör 
helt om du vinner miljonen och får 
en otrolig boost i livet, så att du 
kan förverkliga alla dina drömmar 
även om du är ett riktigt svin. Det 
har kanske ingenting med huruvida 
du är snäll, omtänksam eller för-
stående att göra. Du kanske inte 
vinner något i längden på att ens 
vara det. 
Eller så är allt jag sagt sant. 
Vill du verkligen ta risken? 

Nyårsrea ! 

Vill du göra egna färgkopior av dina foton? 

Vi säljer vår HP Photosmart D5460 för 

500:- 
USB-kabel medföljer. 

Håkan W. tel.0372-910 24, 070 559 10 24 
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Tannåkers Pingstkyrka januari 2021 

P.g.a. pandemin är alla samlingar under januari inställda. 
Ett Gott Nytt År önskas er alla från Tannåkers Pingstförsamling 

https://www.tannakerpingst.se  
Varmt välkommen  
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Bolmsö Hembygdsförening 
 
Vi hoppas kunna ha våra traditionella arrangemang under 2021 men det 
får vi återkomma med. Föreningen skall enligt stadgarna ha sitt årsmöte 
senast den sista april, hur det kommer att ske kommer ni att kunna läsa 
i kommande Sockenblad. 
 
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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Bolmsö o Tannåkers kyrkor januari 2021 

1  Nyårsdagen Mässa i Bolmsö kyrka som kommer finnas inspelat. 
Se Veckobladet eller i Smålänningen när gudstjänsterna är.  
Med hopp att 2021 blir ljusare så vi får träffas. 

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

Bolmsö och Tannåkers kyrka januari 2021 
Eftersom restriktionerna från myndigheterna kan ändras med kort var-
sel är det svårt att med säkerhet säga något om verksamheten i janu-
ari. Som läget är verkar vi få fortsätta med våra digitala sändningar av 
gudstjänster ett tag fram över. Vi hoppas att läget snart ska återgå till 
den normala.  
Håll utkik där vi brukar annonsera: Predikotur i veckobladet, fa-
cebook ” Berga pastorat”.                                                                        
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bergapastorat , affischer eller ring 
0372- 358 50 för information. 

https://www.tannakerpingst.se
http://www.svenskakyrkan.se/bergapastorat


 

 

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 
 

• 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 den 12 januari 2021 i affären 
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