
 

 

Manusstopp för  novemberbladet  

den 15 okt kl. 12.00 

OKTOBER 2021 
Jag gillar hösten!  

På hösten drar det ner något i varv efter sommaren, man ”får lov”  

att mysa lite extra inomhus, även om man som jag älskar  

att vistats utomhus. Luften blir så där härligt krispig, himlen  

få en annan sorts blå färg, bladen skiftar i alla dess olika färger och  

nyanser av grönt, gult, orange och brunt när hösten kommer på riktigt. 
 

Oktober är ju en månad för älgjakt, en jakt som för många är mycket  

efterlängtad och som man verkligen ser fram emot. Jag äger mark och  

ingår i ett älglag, var med i drevet under några år men är inte delaktig längre,  

då jag upptäckte att det inte riktigt var min grej, så den få de har för sig själva.      
 

Hösten är också den tid då svampen ”blommar upp” ur marken och visst är det gott 

med en svampstuvning på kvällsmackan, kanske ett stekt ägg till och en mugg med 

varm dryck. Många har plockat kantareller i drivor, och det har rensats gult guld från 

skogen runt om i bygden. Här har jag i stället rensat det gula guldet från mina växt-

hus, jag har rensat physalis i drivor. Det har verkligen varit god avkastning från mina 

plantor detta odlingsår, så här ska det njutas av physalis både i efterrätter och i 

smoothies till vintern. Jag odlade en tomatsort som heter Indigo Rose, och jag har 

sällan skådat en så vacker tomat i violett färg, och god var den minsann också! Den 

har jag nu tagit frön av och hoppas på att kunna få fina plantor av dem nästa år.  
 

Vi har våra möten fysiskt nu efter släppta restriktioner, och det blev nästan lite an-

norlunda men trevligt att ses på riktigt och inte via internet som det varit ett bra tag.  

Vi har redan hunnit med två möten efter sommaruppehåll, ett i Inga-Lills Café och 

vårt senaste möte hade vi gemensamt med Bolmsö sockenråd i Sjöviken, som var 

mycket trevligt! 
 

Framöver hoppas vi på att kunna fixa lite aktiviteter som vi legat och ”ruvat på” 

länge nu. 

Ha en fin oktober och var rädda om er!   

Lillan    



 

 

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

Tack för ditt bidrag! 
Bladet kan även läsas på  
www.tannaker.org och på Facebook/Tannåker  
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VYYKORT 
Du har väl sett de fina vykorten i butiken! 

Gläd någon med en hälsning från dig och Tannåker. 
 

Den fjärde och sista boken i serien  

“Torp och backstugor i Tannåker”  
• Bok ett handlade om Kvarkhult, Flahult och Roen.  
• I bok två behandlade vi Skällandsö och Sunnerö.  
• Bok nummer tre handlade om torp och backstugor under 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. 

Den fjärde boken omfattar 240 sidor och har en hel 
del bilder. Du kan köpa den av  
 

Inga-Lill  073 839 30 90 
Sara   070 344 61 05 
 

 
 

De två första böckerna är slutsålda men vi har några 
exemplar av bok 3 kvar. 

Böckerna finns även i butiken i Tannåker. 
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Varmt välkomna alla Bolmsöbor  
den 24 oktober kl 15.00  

till Bolmsö Bygdegård Sjöviken!  
Det är då dags för årsmöte för Bolmsö Sockenråd igen!  

 
Kom och hjälp oss äta gofika och diskutera bygdens framtid.  

Alla val är förberedda!  
Vi behöver er kunskap om hur ni vill att Bolmsö ska vara.  

 
Hjärtligt välkomna till en trevlig eftermiddag. 

Bolmsö Sockenråd  

KR Redovisning 
 

För dej som vill ha hjälp med  
bokföring, bokslut och deklarationer. 

Hjälper även dej som ska starta nytt företag. 
 

Välkommen att kontakta mej 070 277 99 03 
kr.redovisning@gmail.com 

Ketie Rousk 
Har kontor i Ljungby 

ÅRSMÖTE 
i Tannåkers sockenråd 

 
Söndag 7 november 2021 

kl 15.00 på Åsarna 
 

Fika serveras 
  

Välkomna! 
Styrelsen Tannåker sockenråd 



 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 
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Hjälp med lättare trädgårdsarbete  
som lukning, vattning och plantering sökes! 
Gärna pigg pensionär eller driftig ungdom. 

 

Ring så diskuterar vi ersättning :) 
Norra Bolmsö Horn.  

Per Widelöv 
070 483 89 56 

Bolmsö Hembygdspark 
 
Lördagen den 30 oktober är det dags att höststäda i Bolmsö hembygdspark. 
Välkomna att vara med, vi startar kl. 09 och efter utfört arbete bjuder före-
ningen på kaffe och fikabröd. 
 

Vi välkomnar alla som vill vara med och hjälpa till att hålla vår hembygds-
park i fint skick. Ta gärna med egen räfsa  
 

Välkomna 
Bolmsö Hembygdsförening 
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Välkomna alla kyrkotillhöriga  
till församlingsdag  

den 3 oktober i Tannåker 
  

Vi börjar med mässa kl. 11.00  
därefter lunch i församlingshemmet 

 
Medverkan av kören 

 
Anmälan till Ingrid Rosenlindh 0372 931 10 eller 

Anne-Marie Kårhammer 070 361 82 53 
senast 27 september 

Meddela även om du önskar kött eller fisk. 
 

 

Välkomna! 

 
BERGA PASTORAT 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

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 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Det datum som vi i förra sockenbladet skrev om för invigning har  
blivit ändrat, nu blir det den 27/11, se egen annons. 
 
Vi kommer också att ha en Tartée Flambe kväll i oktober, se separat 
annons även om det arrangemanget. 
 
Uthyrningen har börjat komma igång gällande nästa år (och faktiskt 
även 2023) så om ni har en dag ni gärna vill hyra bygdegården så hör 
av er till Solveig Carlsson så snart ni kan (0372 91 000) eller till  
bygdegarden@bolmso.se 
 
För att stödja föreningen ekonomiskt använd Bankgiro 893-5157 eller 
Swish 123 281 71 53. Skriv GÅVA som notering. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Arkivens dag 13 november 
 

 

Efter ett års uppehåll så räknar Bolmsö  
Hembygdsförening med att  
kunna vara med  på årets  
Arkivensdag som är  
lördagen den 13 november. 
 

Öppet i Bolmsö Bygdegård  
Sjöviken kl 14-17 
 

 
 
 
 
 
 

Välkomna 
Bolmsö Hembygdsförening 

Onsdag  20/10,17/11, 15/12 Torsdag  14/10,  11/11, 9/12 

Skällandsö 15.00—15.20 Färle 13.45 - 14.00 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.05 - 14.20 

Flahult  16.40—17.00 Bollsta 14.25—14.35 
 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag  28/10, 25/11 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 
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http://www.eklundsmetall.se
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Programblad oktober 2021 

1 fr 17.30 Tabata 

3 sö 11.00 Församlingsdag i Tannåker 

  19.00 Mix 

  19.30 Årsmöte Tannåkers norra älgjaktslag 

4 må 17.00 Fotboll 

  19.30 Cirkelträning 

5 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte 

6 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

7 to 14.00 Promenad i Tannåker 

8 fr 17.30 Tabata 

10 sö 19.00 Mix 

11 må 17.00 Fotboll 

  19.30 Cirkelträning 

12 ti 14.00 Dagledigträff 

  18.00 Luftgevärsskytte 

13 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

14 to 14.00 Promenad i Tannåker 

15 fr 12.00 MANUSSTOPP för november månads sockenblad 

  17.30 Tabata 
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Programblad oktober 2021 

16 lö 18.00 Tarte Flambée-kväll 

17 sö 18.00 Musikgudstjänst i Bolmsö kyrka 

  19.00 Mix 

18 må 17.00 Fotboll 

  19.30 Cirkelträning 

19 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

  18.00 Luftgevärsskytte 

20 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

21 to 14.00 Promenad i Tannåker 

22 fr 17.30 Tabata 

23 lö  Skytte i Rottne 

24 sö 15.00 Årsmöte Bolmsö sockenråd 

  19.00 Mix 

25 må 17.00 Fotboll 

  19.30 Cirkelträning 

26 ti 18.00 Luftgevärsskytte 

27 on 18.00 Puls 

  19.30 Pilates 

28 to 14.00 Promenad i Tannåker 

29 fr 17.30 Tabata 

30 lö 9.00 Höststädning Bolmsö hembygdspark 

31 sö 19.00 Mix 



 

 

Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö. 
 

Under oktober erbjuds tomat, olika sorters kålväxter, zucchini, 
matpumpa, Halloweenpumpa, rättika m.m. 
 

Kolla gärna mer information på Facebook "Stapeledsträdgård" eller  
Instagram ”stapeleds_garden”  
 

Öppet: Alla dagar kl. 7-20 under säsongen  
(t.o.m. 7 november).  
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
Tfn: 0372 80 159, mobil: 070 857 43 15 
greenmaki@hotmail.com 
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Gymnastik tider HT  2021 
Nu är höstterminen 2021 igång och vi hoppas på att det blir lättare att 
köra på mer som vanligt eftersom fler och fler har blivit vaccinerade! 
Alla är varmt välkomna både nya och gamla medlemmar i alla åldrar 
alla tränar på sin egen nivå och passen varierar efter egen förmåga. Det 
finns gott om plats! .  

VIKTIGT: Tänk på att hålla avstånd, vara helt frisk, tvätta och sprita händer 
innan och efter passen. Ta med en egen matta. (finns några att köpa billigt 
från föreningen). 
Medlemsavgift 700 kr per år eller 350 kr/termin för vuxna och 200 kr  
per år el. 100 kr/termin för ungdomar 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 gymnastikförening el 
hemsidan. Vid frågor ring Annika 070 738 82 32 
Varmt välkomna önskar styrelsen och ledarna!! 

måndagar Cirkelträning m Emelie  19.30 Inomhus skolan 

onsdagar Puls med Emelie 18.00 Ute tills vidare 

onsdagar Pilates med Monica 19.30 Inomhus 

fredagar Tabata med Lillan 17.30 Utomhus 

söndagar Mix med Monica 19.00 Ute tills vidare 
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Välkomna till luftgevärsskytte i Sjöviken. 
Vi börjar tisdagen den 5/10 kl 18.00. 

Se separat program. 
Prova på gratis 3 gånger. 

Vill du vara med och stötta vår förening så köp dina Bingolotter via 
oss, kontakta Bernt 070 569 11 35. 

  
Bolmsö Skytteförening 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF oktober 2021 

5 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Johan + Catrine 

12 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Frida + Stefan 

19 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Catrine + Max 

23  Rottne industri CUP  

26 18.00 Luftgevär träning, Sjöviken Frida + Stefan 

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 5 trä-
ningar. 

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

Nyhet !! 
Start torsdag 7 oktober kl 14.00 promenader med fika  
 
För alla daglediga. Nu är ni välkomna på promenader.  
Start från och med tordag den 7 oktober och  
framåt. Samling vid Tannåkers kyrka för promenad  
som avslutas med gemensam fika, som föreningen  
bjuder på, i Tannåkers affär.  
Rörelse och samvaro för att stärka hälsan.  
Varmt välkomna önskar  
Tannåker Bolmsö gymnastikförening.  
 
Vid frågor: Annika 070 738 82 33  



 

 

Lördagen den 27 november 2021 
Välkomna på Öppet Hus och invigning av de nya lokalerna  

i Bolmsö Bygdegård Sjöviken, kl 13-15 
Efter mer än två års arbete och en pandemi som gjort att invigningen har fått 
skjutas på, är det nu dags att visa upp alla lokaler som finns i bygdegården. 
Bolmsö Hembygdsförening, Bolmsö Skytteförening och Bolmenbygdens Kul-
turförening kommer också att vara delaktiga och visa sina verksamheter 
denna dag. Klockan 13.00 blir det invigning från scenen i stora salen, efter 
det går det bra att gå runt och bese lokaler och den verksamhet som bedrivs. 
I stora salen kommer det att finnas fika att köpa kl 13-15.  
 

Välkomna att anmäla er till invigningsfest på kvällen 
samma dag, kl 18:30 

En trerätters middag kommer att serveras utifrån råvaror från Bolmenbyg-
den. Anmälan sker genom att betala via swish 123 281 71 53 eller bankgiro 
893-5157, priset är 150:- för barn 6-15 år och 250:- för de som är äldre. Max 
100 platser så betala och anmäl er så snart ni kan. Ange vid betalningen 
namn på de som det gäller. 
Till maten serveras vatten/läsk/lättöl, vinförslag som passar till maten  
kommer att tas fram och skickas till er som så önskar. 
Vi vill också tacka för alla ekonomiska bidrag som föreningen fått under bygg-
tiden. Tack för allt arbete som gjorts av många. Tack för det engagemang 
som finns för Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 

Välkomna den 27 november önskar 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Foto: Lars-Uno Åkesson 
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Res billigt utan pass - kom till Sjöviken & upplev Alsace 
 
Tarte Flambée-kväll med restaurangkänsla lörd. 16 oktober kl 18 med 
inramning av bilder, berättelser, musik och våra stolliga upplevelser i 

östra Frankrike. 
Vi serverar vedugnsbakade varianter av tartes flambées; Traditionelle, 
Forestière, Gratinée … samt kaffe och kaka för 250:- (100:- för ungdo-
mar t o m högstadiet). Överskottet går till Bygdegården. För att hinna 
med bakning, servering och program har vi ett max-antal.  
Anmälan: anders.olsson@bolmso.se senast 10/10. 
Ta med dricka om annat än vatten önskas - se lista med vintips nedan. 
Vin där två priser är angivna, finns även i halvflaska. Bubbel passar till 
alla rätter. Öl till de flesta. Beställ i tid!  
Vinguidning: Irene 070 679 11 13 eller Kristina 070 520 29 13. 
 
 A Bubbel  7737 – 119:-  

Charles Wantz Crémant d'Alsace Carte Noir Brut, torr  
 B Bubbel 7520 – 159:-/95:-  

Cremant d'Alsace - Fernand Engel, torr, beställningssortiment 
 C Matvin 2899 – 99:-/62:-  

Pinot Gris Premium Réserve, torrare Pinot gris än D 
 D Matvin 81401 – 99:-  

Jean Biecher Pinot Gris, beställningssortiment, något mjukare än 
C  

 E Matvin 79104 – 119:-  
Maison Robert Olivier Pinot Noir, beställningssortiment, lätt rött 

 F Ost/efterrätt 5244 – 119:-  
Gustave Lorentz Gewurztraminer Réserve, blommigt men ändå 
torrt 

 G Ost/efterrätt 6715 – 169:-  
Gewurztraminer Bergheim Engel, Best.sortiment, Blommigt och 
mjukt 

 ÖL    1252 – 12,90  
1664 Lager från Strasbourg, Ljus lager från beställningssortiment 

 
Bygdegårdsföreningen i samarbete med Bolmenbygdens kulturförening 
 
/Christina & Kent, Helén & Jonny, Kristina & Anders, Irene & Anders 
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Tannåkers Pingstkyrka oktober 2021 

10 16.00 Kjell Ström 

23 18.00 Lördag, Tommy Ström, Boden 

24 16.00 Tommy Ström, Boden 

31 16.00 Mark Munro 

tisd 18.30 Bön i kyrkan varje tisdag 

 

3 sön 18.00 Jonsboda Gudstjänst Mark Munro 

9 lör 18.00 Jonsboda Mat och gemenskap 

17 sön 10.00 Jonsboda Gudstjänst Mark Munro 

31 sön 16.00 Tannåker Gudstjänst,  
tillsammans med Tannåkers pingst 

Stort tack  
till alla som på något sätt deltog i insamlingen 
till Barncancerfondengenom Walk of Hope 
llördagen den 18 september.  
 
Resultatet av insamlingen kommer i nästa 
nummer av sockenbladet. 
 
Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

Alla välkomna, för mer information 
kolla församlingens Facebooksida! 

Bolmsö IF måndagar 17.00 fotbollsträning gruppen barn 
födda 09-12 utomhus på fotbollsplanen så länge som  
vädret tillåter.  
Välkomna ! 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor oktober 2021 

3 11.00 Församlingsdag i Tannåker, mässa. 
M Lind, kören. Se separat annons 

17 18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö, M Lind 

24 16.00 Gudstjänst i Tannåker, R Ortiz 

Se även Veckobladet eller Smålänningen för kommande gudstjänster.  
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.    

Svenska kyrkan 

Promenadgrupp Bolmsö 
Samling vid församlingshemmet  
kl. 10.00, den 5/10 och den 19/10 
 
Vi promenerar efter förmåga och  
avslutar med enkel fika. 

 

Dagledigträff  
Bolmsö församlingshem  
Tisdag 12/10 kl. 14.00 
 
Välkomna! 



 

 

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 bi-
drag som skapar innehållet i bladet. 
 

• Mejla till manus@bolmso.se  
(Bolmsö och Tannåkers sockenråd  
har gemensam epost-adress) 

Sockenrådets nästa möte 5 okt. kl 17.30 i affären. 

 Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 
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