
 

 

Manusstopp för januari månads sockenblad  

den 15 december kl. 12.00 
 

  DECEMBER  2022    

Alla var imponerade av de trevliga lägenheterna och den fina standarden.  
 

Ida Johansson (styrelseledamot) höll i november ett intressant föredrag på 
Åsarna om sin resa till Ghana och volontärarbete på ett 
sjukhus. Sockenrådet bjöd på fika. 
 

Vi hade i januari ett digitalt möte med tjänstemän i 
Ljungby kommun angående delaktighet i kartläggning 
av obebodda hus i vårt område. Det resulterade i ett 
utskick till berörda fastighetsägare. 
 

Sockenråden deltog i april månad på Föreningsmässan i 
Ljungby Arena, till detta evenemang hade vi tagit fram 
en gemensam affisch. 
 

Det har varit flera möten med kommunalråd och andra 
för att återigen förklara vikten av att påskynda arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för vårt område. 
Vi har också träffat Bolmsöskolans rektor och representanter för föräldraför-
eningen för Bolmsö skola. 

 
 
 
 

Tannåker sockenråd har under verksamhetså-
ret (nov-21 till okt-22)  hunnit med en hel del. Vi 
har ett gott samarbete med Bolmsö sockenråd 
och ett stort antal gemensamma frågor. Därför 
har det blivit många fler möten än de fyra per år 
som stadgarna kräver.  Här kommer info om vad 
vi jobbat med: 
Vi började i november med ett studiebesök i 
Ryssby och fick en guidad tur i Ljungbybostäders 
flerfamiljshus. 



 

 

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  

De 19 föreningar som finns i Tannåker och på Bolmsö bjöds in i våras. Vi 
hade flera träffar om hur vi kan samarbeta mellan föreningarna. Vill även 
skapa en gemensam kalender (som är på gång).  
Dessa möten resulterade i att vi genomförde en mässa i oktober med fokus 
på nyinflyttade. Nästan alla föreningarna deltog. Tyvärr inte så många besö-
kare. Men vi planerar att fortsätta med fler evenemang 2023. 
 

Sockenrådet bjöd i maj in Lena-Maria Wendelius som sjöng och underhöll 
oss vid en välbesökt konsert i Tannåker kyrka. 
 

I juni anordnade sockenråden, tillsammans med näringslivsgruppen, en träff 
med ledningsgruppen för Länsstyrelsen och Regionstyrelsen Kronoberg och 
några till, för gemensam lunch och en eftermiddag med bl a information om 
önskad utveckling av området och Bolmsö-Tannåker till Tusen, en rundvand-
ring i Tannåker, busstur över Bolmsö och båttur i Sjöräddningens regi, längs 
Bolmens östra strand. 
 

I augusti meddelade Sara att hon skulle stänga affären. Sockenråden träffade 
bygdens folk vid 11-kaffet på lördagar och samlade in synpunkter och förslag 
på hur vi kan hjälpa till att hitta någon som kan driva butiken vidare. Vi 
träffade därefter några ev. spekulanter. Tyvärr löste det sig inte med ett 
övertagande och butiken stängs i november, men vi har en god förhoppning 
om att det kanske ändå löser sig under våren 2023. 
 
Härmed önskar jag Sockenbladets alla läsare en 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 2023! 
 
Sabine Elmquist Levin 
ordförande i Tannåker Sockenråd 
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Tisdagar, jämna veckor kl. 10.00 
Vi möts utanför församlingshemmet och därefter går vi ut på 

promenad i olika grupper och du får gå i den grupp som  
passar dig bäst vad gäller sträcka och fart.  

 
Vi avrundar med gemensamt fika 

i församlingshemmet. 
 

Välkommen att vandra med! 

 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till  
Marta Elmquist 076 142 14 04 

Promenad och gemenskap 
på Bolmsö 

Hösten 2022 
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Julmarknad 
 

lördagen den  
3 december 

 
Kl. 13:30-16:30 

 
blir det åter julmarknad  

i Tannåkers församlingshem  
med inbjudna utställare.  

Då finns det även möjlighet att köpa  
fika med hembakat bröd.  

  
 
 

 

Advents- och julmusik  
i Tannåkers kyrka 

kl 17:00 
 

Medverkan: kyrkokör, Mari Winquist,  
solister och musiker. 
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Redovisning 

 

Utför bokföring, bokslut och deklarationer m.m. 
Hjälper även Dej som ska starta nytt företag. 

Har kontor i Ljungby. 
 

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

Ketie Rousk  

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 

 

Vi vill tacka våra fantastiska ledare i gymnastikföreningen för denna 
terminen och ert engagemang! 
Även ett stort tack till alla er som kommer och tränar varje vecka. Håll 
utkik på FB för information om julavslutning samt ev. julpass. 

 
Vårterminen startar igen  
söndag 8 januari  kl. 19.00 Mix-gymnastik  

måndag 9 januari  kl. 18.30  Styrkepass 
onsdag 11 januari kl. 18.00 XFIT 
onsdag 11 januari kl. 19.30 Pilates 

fredag 13 januari kl. 17.40 Tabata 
 

God jul och ett gott nytt träningsår 2023 

 
önskar 

Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

 

Det är flera meter snö utanför! 

– Ah, du driver med mig! 



 

 

Torsdag 8/12 Torsdag 22/12 

Tjust 15.30-15.45 Färle 15.00-15.15 

Stapeled 15.55-16.10 Granholmsvägen 15.20-15.35 

Skogshäll 16.15-16.30 Håringe 15.50-16.05 

Onsdag  21/12  Bolmsö kyrkby 16.40-16.50 

Jonsboda 15.25-15.40 Perstorp 16.55-17.10 

Flahult 16.40-17.00 Österås 17.15-17.30 

facebook.com/Ljungby.bibliotek 
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– Är du klar med julgodiset? 
– Ja, men det tog nästan knäcken på mig! 
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Bolmsöfärjan 
 

Här kommer information om hur färjan beställes och hur det 
presenteras. En del känner ni till och annat är kanske nytt. 
 

1. Tidtabeller och information finns i Färjerederiets App 
”Trafikinfo Färjerederiet” eller på länken 
www.trafikverket.se/bolmsoleden. 
 

2. All beställning görs via Talsvar 0771-65 65 65, där man 
anger ”Personal” och ”Bolmsöleden”. 
 

3. SMS-tjänst vid driftstörningar. Registrera ditt mobilnumret 
under ”Trafikinformation via sms” på www.trafikverket.se/
bolmsoleden. Observera att förnyelse av prenumerationen 
krävs var tredje månad (enligt gallringsprincipen i GDPR). På-
minnelse kommer via sms. Driftstörningar kommuniceras 
även ut i Färjerederiets App och via de Informationstavlor 
som sitter på vardera sidan om sundet samt via radio P4 Jön-
köping och Kronoberg 
 

4. För utländska turister. När man ringer kallelsenumret 
0771-65 65 65 så kan man som alternativ till svenska välja 
”English” genom att trycka på 1 och få prata med en riktig 
människa. Tyska eller andra språk finns inte att tillgå. 
 

5. Ett gemensamt kallelsesystem planeras för sommaren 
2023. När det är infört kommer man att kunna beställa via 
knapptryck i appen samt kunna se på informationstavlorna 
om färjan är beställd och annan driftsinformation. 
 

Avslutningsvis är beställningstelefonen på Bolmsösidan 
borttagen. Detta  p g a återkommande skadegörelse. 
 
Tack till Dag Blommegård, tillträdande befälhavare på färjan, 
som hjälpt till att sammanställa informationen. 

http://www.trafikverket.se/bolmsoleden
http://www.trafikverket.se/bolmsoleden
http://www.trafikverket.se/bolmsoleden
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Vårt syfte är att producera kultur i  
Bolmenbygden och underlätta för lokala 

kulturutövare, i synnerhet unga.  

Nu är det mycket aktiviteter i Sjöviken - 
dans i insikten (ovanpå skyttehallen) och 

olika sorters musik hörs från replokalen både på kvällar och helger. Vi 

laddar inför den 22 april… 

Julkonsert -The Real Group 16/12 
Ingen har väl missat att kulturföreningen arrangerar konsert med denna 
makalösa a capella-kör? Våra lokala konserthus, bygdegårdarna, räckte 
inte till så det blev Kulturhuset Grand i Ljungby - 18 biljetter kvar just 
nu. https://www.biljettkiosken.se/realgroupgrand  
 
Musikupplevelsen är förpackad med middag eller mingeltallrik i sam-
arbete med två krögare i kommunen. Att näringsliv och förening gör 
gemensam sak på detta vis var tydligen nytt och har uppmärksammats 
som förebild.  
 
Vi har volontärer för att kolla biljetter och ta hand om gästerna på bästa 
sätt och om någon mer vill vara med - kontakta Irene 070 679 11 13.  

 

Sugen på dragspel 
Studiecirkel eller individuella lektioner- Prata med Mats 070 965 24 29. 
 

Öppet möte  
Torsdagen 8 december 18.00 i Sjöviken - bara att dyka upp! 
 

Välkommen som aktiv medlem eller stödjare av lokal  
kultur.  Medlemskap ger rabatt på arrangemang och resor.  
50 kr för 7—25-åringar och 100 kr för de däröver.  
Swish 123 226 27 23 
 
Vi ses! 
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Öberg, 
Sandra Carlsson, Solveig Carlsson och Mats Ingemarsson 

https://www.biljettkiosken.se/realgroupgrand
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Programblad december 2022 

1 to 14.00 Promenad från Husaby  

2 fr 17.40 Tabata 

    17.00 Barnträning årskurs 1-3 

3 lö 13.30 Julmarknad och musik i Tannåker 

4 sö 19.00 Mixgymnastik 

5 må 18.30 Styrketräning 

6 ti 14.00 Daglediga i Bolmsö församlingshem 

    18.00 Luftgevär, träning 

7 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

    19.30 Pilates 

8 to 14.00 Promenad från Jonsboda missionshus 

    18.00 Öppet möte i kulturföreningen 

9 fr 17.00 Barnträning årskurs 1-3 

    

10 lö 18.00 Lucia och auktion i Jonsboda 

11 sö 19.00 Mixgymnastik 

12 må 18.30 Styrketräning 

13 ti 10.00 Promenad o gemenskap Bolmsö församlingshem 

    18.00 Luftgevärsavslutning, inget skytte 

14 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

    19.30 Pilates 

15 to 12.00 Manusstopp för januaribladet 

    14.00 Promenad från Tannåkers säteri 

16 fr 17.00 Barnträning årskurs 1-3 

    17.40 Tabata 

    19.30 Julkonsert - The Real Group - Grand 

18 sö 
  

Sista dag för näringsidkare att meddela om man vill 
vara representerad på bolmso.se. 



 

 

Roligheter i julhelgen       
Vid jul finns en tradition att leka vissa lekar som bara förekom-
mer då. Dessa lekar kallas jullekar. Varje släkt har sina lekar 
som de leker.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketleken 
Man delar upp sig i par. Alla förses med en kartong,  
presentpapper, sax, tejp och snöre.  
Sedan ska paren hålla varandra om midjan med den ena armen. 
Tillsammans har man då två armar att slå in paket med.  
Ta tiden. Det par som behövde kortast tid vinner. 
 
 

Apelsinförflyttning 
Den här leken är i all sin enkelhet hejdlöst rolig.  
Dela upp er i två jämna lag och placera lagkamraterna på led,  
helst varannan dam och varannan herre.  
Instruera alla att hålla händerna på ryggen hela tävlingen igenom.  
Varje lag får en apelsin som ska förflyttas från första till sista person i laget.  
Lättaste sättet är att knipa fast apelsinen mellan hakan och halsen och 
lämna över den till nästa persons haka/hals.  
Om apelsinen trillar i golvet straffas laget med att apelsinen får backa ett 
steg, dvs till den person som nyss klarat av att lämna 
den ifrån sig. 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF december 2022 

6 18.00 Luftgevär, träning. Sjöviken Frida + Stefan 

13 18.00 Avslutning (ej skytte) Sjöviken Alla 

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

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

Erbjuder diverse tjänster: 
Rundbalspressning med kombipress 

Eventuellt slåtter och strängning 

Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin 

Frakt av balar 
Småbalspressning med hårdpress 

Trädklippning 

Linus Tilgård, Kvarkhult, 076 340 44 92 

 Stort tack  

till Sara Sturesson  

som så idogt servat oss med daglig-

varor, paket- & utlämningsservice 
och fika under de senaste åren. Vi 
önskar dig lycka till med det du  
tänker företa dig efter detta! 
 
Sockenråden i Tannåker och Bolmsö 

tel:+46763404492
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önskar Bolmsö Hembygdsförening 
 
Bolmsö Hembygdsförening vill tacka för all stöttning under året, tack till nya 
medlemmar, tack till arbetsinsatser, tack för gåvor. 
 
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 
 

hembygd@bolmso.se 

Kära sakletare ! 
 
Välkommen att handla era julklappar i god tid. 
Butiken är fylld med allt för julen. 
Glöm inte att vi har 30%  på allt utom blommor och ätbart. 
 
Våra öppettider  
torsdag –fredag 12.00 -17.00 
lördag –söndag 10.00-15.00 
Vi tar julledigt från den 23 dec till 26 dec 
 
Välkommen Lena & Lennart 



 

 

 Tannåker – Bolmsö gymnastikförening 
 

Torsdagspromenderna fortsätter även i december! 
 

 

Start kl. 14.00 och fika efter promenaden. 
 
1 december  Husaby gamla skola, Bolmsö 
8 december  Jonsboda missionshus 
15 december Tannåkers säteri 
 

Alla är välkomna! 
 
Tack till alla som deltagit i promenaderna! 
 
Vi återkommer i januari med info  
angående 2023 års promenader. 
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Dagledigträff i Bolmsö församlingshem 
tisdag den 6 december kl. 14.00 

 
Julfest med gröt och skinksmörgås. 

Sång och musik med Malin Kihlberg och  
Birgitta Sandell-Elisson 

 

Varmt välkommen! 
 

Hör av dig till diakoniassistent Marta Elmquist 
tel. 076 142 14 04 vid frågor och om du önskar skjuts till samlingen. 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
December månad, året är snart slut och vilket år det har varit. När alla 
Corona restriktioner hade lyfts var förhoppningen att uthyrningen skulle 
komma och det har den gjort men inte på samma sätt som innan.  
I stället har det blivit föreningens egna arrangemang som varit viktiga 
för ekonomin och så i höst en ny smäll med höga elpriser. 
 
Tack till er alla som engagerat er för Bolmsö Bygdegårdsförening och 
Sjöviken. 
Tack till alla er som kommit de många arrangemangen som ordnats  
under året. 
Önskar er alla en fin avslutning på året och så ses vi under 2023 igen! 
 
 
Vill du stödja Bolmsö Bygdegårdsförening ekonomiskt så sätt in pengar 
på Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53 
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift. 
 

bygdegården@bolmso.se 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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Företagare - se hit!  

Just nu pågår arbetet med att uppdatera 
hemsidan www.bolmso.se. 
Du som är näringsidkare på ön samt i 
området runt sjön Bolmen, behöver  
aktivt meddela om du vill vara  
representerad med ditt företag på  
hemsidan under fliken Näringsliv och på 
en ny interaktiv kartfunktion. 

 
Maila till oss på  
webmaster@bolmso.se,  
senast 18 december 2022. 

Följande uppgifter behöver vi: 
• Företagets namn. 
• Företagets geografiska besöksadress. 
• Eventuell länk till företagets hemsida eller sociala medier.   
• En kort beskrivning om företaget max. 230 tecken. 
 
Tack på förhand! 
Styrelsen i Bolmsö sockenråd 

 

“Hitta Maten” 
  Vilken julmat gömmer sig? 
 

1.Nisse Spall  
2.Ylva Slakt   
3.Siv Gadrack  

4.Görn Grisstyr  
5.Tyra Pingpod  
6.Per Savtelje  
7.Signar Prima  
8.Vilma Törp  
9.Lasse Dartböld 
10.Lisa Lataram  
11.Ulf Stik  
12.Lina Sjukk  
13.Lasse Pryt  
14.Tor Siback  

mailto:webmaster@bolmso.se
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4 sö 10.00 Jonsboda 
Gudstjänst, Mark Munro. Sång, Lovisa  
Ramberg och Marlena Munkholm. 

6 ti 18.30 Hemma Hemgrupp 

10 lö 18.00 Jonsboda Lucia och auktion 

26 må 18.00 Jonsboda Gudstjänst, Julsånger 

God jul  

Lucia & Auktion i Jonsboda 

 
Lördagen den 10 december kl. 18.00 är det Luciafest i Jonsboda 

missionshus med våra scouter.  Vi kommer att ha  

en auktion till förmån för vår scoutverksamhet.   

Det blir även servering och lotterier.   

 

Stöd gärna vår verksamhet genom att lämna ett  

bidrag till auktionen! 

 

Varmt välkomna! 

 

Jonsboda Scoutkår -  

 Equmenia Jonsboda 

 

– Vad gör orkestern den 23:e december? 
– De har julstämning. 



 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor december  2022 

27/11 16.00 Gudstjänst i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

3  Julmarknad och julkonsert i Tannåker (se separat annons) 

11 18.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

21 19.00 Konsert, Bolmsö, John-Martin Bengtsson 

24 14.00 Julbön, Bolmsö, S-Å Fyhrlund. 

Efteråt serveras glögg i församlingshemmet. 

25 05.00 Julotta i Tannåker, S-Å Fyhrlund 

6/1 16.00 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 
Därefter julfest i församlingehemmet. 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50. I predikoturer och 

på vår hemsida finner du eventuella förändringar i kalendern 
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Tannåkers Pingstkyrka december 2022 

4 16.00 Kjell  Ström 

mån 18.30 Bön och bibelläsning  i kyrkan alla måndagar  

www.tannakerpingst.se 

Svar till  ”Hitta maten” sidan 17: 
 
1.Senapssill 2.Kalvsylta 3.Svagdricka 4.Risrynsgröt 5.Dopp i grytan 6.Leverpastej 
7.Marsipangris 8.Vörtlimpa 9.Rödbetssallad 10.Ris a la Malta 11.Lutfisk 12.Julskinka 
13.Pressylta 14.Ostbricka 15.Janssons frestelse 16.Köttbullar 



 

 

Sabine Elmquist Levin, Färle 
ordförande 

070 292 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson, Skällandsö 
kassör 

076 361 59 95  
rolf.brorsson@hotmail.com 

Lillan Papp, Spången 
sekreterare 

070 851 03 52 
lillan@flp.com 

Ellinor Jönsson, Kvarkhult 
v. ordförande 

073 831 77 48 
ellinor-jonsson-@hotmail.com  

Ida Johansson, Granelund 
ledamot  

073 078 00 03  
holmana.ida@gmail.com  

Ingrid Munro, Skällandsö 
ersättare 

073 715 02 20 
swedenmunro@gmail.com 

Helén Fredriksson, Flahult 
ersättare 

070 538 18 58  
helen.fredriksson@derome.se  

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. 
 

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

Sockenrådets nästa möte 6/12 kl. 17.30 hos Rolf på Backen. 

  

 Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 

mailto:sabine_elmquistlevin@yahoo.se
mailto:rolf.brorsson@hotmail.com
mailto:lillan@flp.com
mailto:ellinor-jonsson-@hotmail.com
mailto:holmana.ida@gmail.com
mailto:swedenmunro@gmail.com
mailto:helen.johansson@derome.se
mailto:manus@bolmso.se

