
 

 

Manusstopp för april månads sockenblad  

den 15 mars kl. 12.00 

  MARS 2023    

Hej! Nu har vi kommit fram till mars  
månad, och snön har nu för tillfället smällt un-

dan. Man märker att våren är på väg. Ljuset 
blir  längre på dagarna  och det känns skönt. 
Det tråkiga är att inte Putin kan sluta med sina 

dumheter, men man får hoppas att det snart ta 
slut. Sedan gjorde det inte saken bättre när vi 
fick en jordbävning  nere i Turkiet och Syrien, 

även om dom här två katastroferna låter som  

långt borta så är det i alla fall inom vårt närområde. Nu har vi både nöd 
och svältkatastrof inom vårt område. Jag kom att tänka några väl valda 
ord från en dikt av Stig Dagerman. 

 
”Jorden kan du inte göra om. 
Stilla din häftiga själ. 
Endast en sak kan du göra, 
en annan människa väl. 
Men detta är redan så mycket, 
Att själva stjärnorna ler. 
En hungrande människa mindre 
Betyder en broder mer.” 

 
Jag vill önska alla i vår bygd och närområde en mycket fin och trevlig 
vår som vi går till mötes. 
Mvh Rolf Brorsson 



 

 

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  

Tannåker sockenråd  jobbar vidare tillsammans med Bolmsö socken-
råd för utvecklingen av vår bygd. De frågor som är aktuella i år är: 
 
Ljungby kommuns inventering av obeboda hus. Endast två hus på 
Bolmsö och några fler i Tannåkerområdet har identifierats. Vi vet att 
många hus står tomma och öde, men det finns en ägare någonstans och 
det finns folk som är intresserade av att köpa ett gammalt hus på lands-
bygden. Se kommunens webbplats. Sofia hittade drömhuset på landet-
Ljungby kommun. 
 
Vi vill också vara delaktiga i utformningen av den nya skolan på Bol-
mens östra strand och har flera gånger påpekat för folk på kommunen 
att det på den nuvarande skolan snarast måste inledas arbetet med att 
inrätta en temaskola, så att temat är klart innan planeringen och utform-
ningen den nya skolan startar. 
Förslag som passar för vår bygd och med någon typ av naturskola och 
utomhusundervisning för att barnen ska kunna forska på tex vatten,  
naturen, fornminnen eller något annat. Aktiviteter som kan vara ämne-
sövergripande. Intresserade kan läsa om sådan undervisning på Naturs-
kolan.se 
 
Vi jobbar vidare ihop med föreningarna med att göra en föreningsmässa till 
hösten. 
 

Nya uppslag på aktiviteter inkommer då och då och vi försöker hitta bra lös-
ningar. 
 

Det roliga som händer nu i april är ju att affären kommer att öppnas igen! 
 

Ha en trevlig ”Smålands nationaldag” fössta tossdan i mass! 
 
/ Sabine Elmquist Levin 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

Årsmöte Adolf Svenssons stiftelse  
 

Den 14 mars  
klockan 18.15  

i Sjöviken,  
är det årsmöte för Adolf Svenssons stiftelse.  

 
Det bjuds på smörgåstårta och kaffe.  

 

Varmt välkomna alla bolmsöbor!  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets. 
 
Vi har nu haft vårt årsmöte. 
Det bestämdes att vi skulle ingå i Ljungbybygdens rödakorskrets, och 
Susanne Ingemarsson och Ingrid Rosenlind kommer att ingå i den nya 
styrelsen.  
Vi kommer att finnas kvar i en grupp som kan arbeta precis som  
vanligt, men vi slipper ha en styrelse.  
Det känns ändå kul att vi finns kvar i bygden. Våra kretsar har varit här 
i bygden sen 1940-talet och det hade inte varit roligt att helt försvinna. 
Finns det någon som kan hjälpa oss med vår historia, så vore det kul 
att få veta hur allt började.  
 
Vi har haft insamlingar till Världens barn, Ukraina, auktioner, delat ut 
påskblommor till de som fyllt 80 år och äldre, deltagit i Bolmendagen 
och Julmarknaden i Tannåker. Det är ett axplock på  vad vi gjort. 
 
Bli gärna medlemmar i Röda Korset och hjälp oss hjälpa. 
Som världen ser ut nu så behövs Röda Korset överallt. 
Väl mött på våra aktiviteter.  

 

tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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 Tannåker – Bolmsö gymnastikförening 
 

Torsdagspromenaderna fortsätter våren 2023  

 

Vi startar kl. 14 och fikar i Sjöviken eller Tannåker  
församlingshem efter promenaden, beroende på var vi går. 

 
Samlingsplats: 
2 mars  Husaby gamla skola 
9 mars Tannåker kyrka 
16 mars Sjöviken Bolmsö 
23 mars Jonsboda missionshus 
30 mars Bolmsö församlingshem 
6 april Tannåker Säteri 
13 april Bakarebo Bolmsö 
20 april Kvarkhult Flahult 
27 april  Hov Bolmsö 
4 maj   Bolmsö skola 
11 maj Färle Tannåker 
   
Inget krav på medlemskap. 
 Alla är Välkomna! 

Bolmen för längesen… 
 
 – då gick utloppet västerut i Nissan. Men sedan hände något, sjön 
”tippade” och det stora utloppet blev istället i söder, genom ån Lagan. 
Och varför blev en massa stubbar och annat synliga när vattenlinjen 
drog sig tillbaka i Odensjö torrsommaren 2018?  
Fornforskaren Carl Persson, Halmstad, kommer till Dannäs och  
berättar den spännande historien om hur det kunde ske. 
Föreläsningen hålls i Dannäs församlingshem kl. 19 den 2 mars, dvs 
Fössta tossdan i mass. 
Dagen till ära blir det kaffe och massipaantååta.  
Inträde 50 kr, fika ingår. 
Anmälan senast den 26 feb. till Saga Alexanderson, ring eller sms:a 
070 528 88 02, eller maila saga.alexanderson@gmail.com  
 
Efter kaffet håller Dannäs hembygdsförening årsmöte. 
 
Hjärtligt välkomna! 
 

mailto:saga.alexanderson@gmail.com
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Kallelse 

Fiskerättsägare kallas härmed till fiskestämma i 
Bolmens Fiskevårdsområdesförening  
 
torsdagen den 23 mars 2023  
kl.18.00 i Tiraholm. 
 

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar kommer föredrag att hållas 
av Lennart Karlsson som samordnat de provfisken som skett under 
2022 och Erik Degerman som analyserat och konstaterat. 
 
Vi bjuder på god kvällsvard! 
Välkomna 
/Styrelsen 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Årsmöte blir det söndagen den 5 mars i Sjöviken, årsmötet startar kl. 
13:30 och det blir smörgåstårta efteråt. Alla val på årsmötet förbereds 
och valberedningens ordförande är Anders Jannesson. 
 

Fredagen den 24 mars planerar vi att ordna en AfterWork pubkväll i 
Sjöviken och denna gången med alkoholrättigheter, dvs ni som vill ha 

något med alkohol till maten köper det där (och inget medhaft   ).  
Läs mer i särskild annons. 
 

Inte så många bokningar ännu i år så behöver ni en bra lokal för något 
arrangemang så skicka ett mail till bygdegarden@bolmso.se eller ring 
Solveig Carlsson 0372-91000. 
 

Ekonomin är fortsatt tuff med tanke på det höga energipriset så kom på 
våra aktiviteter och vill ni utöver det skänka en slant är det mer än 
tacksamt. 
 

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  
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Hej ungdomar i Bolmsö-Tannåkerregionen  
som är 15 år eller äldre.  

 
Skulle ni kunna tänka er att jobba i Tannåkers kyrkas våffelcafé  

från den 3 juli till 4 aug. alltså 5 veckor?  
Även du som är sommarboende är välkommen att söka. 

 
Arbetstiderna är:  
måndag, tisdag, onsdag samt fredag 
14.00-18.00 och torsdag 16.00-21.30                            
 
Ring till  
Margareta Fyhrlund  076 831 80 70 
Ingrid Rosenlindh  070 234 38 89 
A-M Kårhammer  070 361 82 53 

 

Tacksam om svar snarast. 

Bolmsö Hembygdsförening 
 
Årsmöte med Bolmsö Hembygdsförening, måndagen 
den 6 mars kl. 18.00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 
Årsmötets val förbereds av valberedningen, valbered-
ningens ordförande är Annika Ström, kyrkbyn. 

 
Efter årsmöte och Smörgåstårta blir det föreläsning av historiker Kris-
ter Ljungberg från Hörda. 
 

Alla är välkomna att deltaga, under årsmötet är det medlemmarna som 
beslutar men fler är välkomna att vara med och lyssna och sedan lyssna 
på Krister Ljungberg. 
 

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 
hembygd@bolmso.se  



 

 

Kallelse till Föreningsstämma                           
i Bollstads samfällighetsförening          
 
Org nr 717911-1476 
         
 
Tid 25 mars 2023, kl. 15.00 
 
Plats Sjövikens Bygdegård, Bolmsö 
 
 
Ärenden Uttaxering för 2023, föreslås uttaxering pga kommande  
 vägarbete  enl. långtidsplan 2021-2031 
                   Utgifts- och inkomststat för 2023 
 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
                   Eventuella motioner, till styrelsen senast 13 februari 
 Sedvanliga mötesförhandlingar 
  
Representerar du som delägare flera ägare av er fastighet, och som 
inte kan närvara, krävs fullmakt av dessa för att rösten skall vara 
giltig. Se informationen i kallelsen till representanten för fastighet-
en. 
 
Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Barbro Svensson. 

Tacksam för att få mailadresser för att underlätta kommande 
utskick. 
 
Vi fikar - Meddela om du är allergisk. 
 
Anmäl att du kommer, senast 20 mars till 
Magnus Elisson  magnus.elisson@bolmso.se 

Barbro Svensson 070-631 32 92  barbrosven.ljungby@netatonce.net 

 
 
Välkomna 
Styrelsen 
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mailto:barbrosven.ljungby@netatonce.net
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Programblad mars 2023 

Våffelservering den 26 mars  
i församlingshemmet Tannåker  

efter gudstjänsten som är kl. 9.30.  
 
 
 

Behållningen går till  
 

1 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

2 to 14.00 Promenad från Husaby gamla skola 

  18.00 Årsmöte i Kulturföreningen 

  19.00 Föreläsning i Dannäs, "Bolmen för längesen…." 

3 fr 17.40 Tabata 

4 lö  Skytte, Älmhultsträffen 

5 sö 13.30 Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening 

  19.00 Mixgymnastik 

6 må 18.00 Årsmöte Bolmsö Hembygdsförening 

  18.30 Styrkepass 

7 ti 10.00 Promenad och gemenskap  

  18.00 Luftgevär träning 

8 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

9 to 14.00 Promenad från Tannåkers kyrka 

10 fr 17.40 Tabata 

12 sö 19.00 Mixgymnastik 

13 må 18.30 Styrkepass 

14 ti 18.00 Luftgevär träning 

  18.15 Årsmöte i Adolf Svenssons stiftelse 

15 on 12.00 Manusstopp för aprilbladet 

  18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 
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Programblad mars 2023 

16 to 14.00 Promenad från Sjöviken Bolmsö 

  14.00 Symöte  

17 fr 17.40 Tabata 

19 sö 15.00 Årsmöte Tannåkers hembygdsförening 

  19.00 Mixgymnastik 

20 må 18.30 Styrkepass 

21 ti 10.00 Promenad och gemenskap  

  18.00 Luftgevär träning 

22 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

23 to 14.00 Promenad från Jonsboda missionshus 

  18.00 Fiskestämma 

24 fr 17.40 Tabata 

  18.00 Pubkväll 

25 lö 15.00 Föreningsstämma med Bollstads samfällighetsför-
ening 

26 sö  Våffelservering i Tannåkers församlingshem  

  15.00 Årsmöte med Tannåkers bygdegårdsförening 

  19.00 Mixgymnastik 

27 må 18.30 Styrkepass 

28 ti 14.00 Daglediga 

  18.00 Luftgevär träning 

29 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

30 to 14.00 Promenad från Bolmsö församlingshem 

31 fr 17.40 Tabata 



 

 

facebook.com/Ljungby.bibliotek 

måndag 6/3 IT-hjälp på bussen torsdag 2/3, 30/3, 27/4, 25/5 

Bolmsö kyrkbyn 13.30-14.30 Färle 14.25-14.40 

Tjust 15.00-16.00 Granholmsvägen 14.45-15.00 

Tannåker 16.30-17.30 Håringe 15.20-15.35 

onsdag 8/3, 5/4, 3/5, 31/5, 28/6 Bolmsö kyrkbyn 15.45-16.00 

Jonsboda 15.45-16.00 Perstorp 16.40-16.55 

Flahult 16.40-17.00 Österås 17.00-17.15 

    Skogshäll 17.25-17.40 

    Tjust 17.50-18.05 
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Bolmsö bygdegårdsförening bjuder in 
till en pubkväll för att fira in våren. 

 
När: 24 mars kl 18 

Var: 56°58'45.8"N 13°45'14.0"E 

 

Inträde: Paket värt 100 kr. Då ingår pubbuffé. 
 

Dryck köpes i puben på plats och 
får ej medtagas. 

 
Paketauktion sker under 
kvällens senare timmar. 

 
Ingen föranmälan krävs  
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Nu är det dax för årsmöte i Tannåkers Bygdegårdsförening!! 
 
Söndagen den 26/3 kl. 15.00 är ni hjärtligt välkomna. 
 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar myser vi med lite fika. 
 
Vi ser framemot att du kommer 
Hälsningar 
Tannåkers bygdegårdsförening 



 

 

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 

Vårterminen  

söndag   kl. 19.00 Mix-gymnastik  
måndag   kl. 18.30  Styrkepass 
onsdag   kl. 18.00 XFIT 
onsdag   kl. 19.30 Pilates 

fredag   kl. 17.40 Tabata 
 
Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2023 

4  Älmhultsträffen  

7 18.00 Luftgevär träning i Sjöviken Catrine + Max 

14 18.00 Luftgevär träning i Sjöviken Frida + Stefan 

21 18.00 Luftgevär träning i Sjöviken Catrine + Max 

28 18.00 Luftgevär träning i Sjöviken Johan + Olle 

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar. 

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

Den 16 mars  
kl. 14.00 

Hos Britta Kristiansson i Hov 
 

Välkomna! 
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Promenad och gemenskap 
Bolmsö församlingshem 

Tisdagar, jämna veckor  
 

 

 

 

 

 

Vi möts vid församlingshemmet kl. 10.00 och promenerar i  
olika grupper och en sträcka som passar dig. 

Efteråt fika i församlingshemmet. 
 

Välkommen med! 

 

  
 

med 

Tannåkers hembygdsförening 
Söndagen 19 mars kl. 15.00 

i församlingshemmet 
Vi bjuder på fika 
Alla är välkomna 

 
Tannåkers hembygdsförening 
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5/3 sö 10.00  Gudstjänst med Tomas Andersson 

7/3 ti 18.30  Hemgrupp, Sandra o Stellan i Kvarkhult 

19/3 sö 10.00  Scoutinvigning med servering 

21/3 ti 18.30  Hemgrupp hos Stefan o Malin på Dannäs säteri 

26/3 sö 10.00  
Gudstjänst med Kjell Ström från Tannåker 
pingst 

Alla välkomna, för mer information kolla 

församlingens Facebook sida! 

Dagledigträffar våren 2023 
Bolmsö/Tannåker 

 

Välkommen på vårens dagledigträffar!  
Klockan 14 följande tisdagar: 

 

28 mars – Bolmsö församlingshem 
Blommor och inspiration inför påsk och vår med Eva i Hov. 

 

25 april – Tannåker församlingshem 
Maria Larsson, operationssjuksköterska,  

berättar om Operation Smile. 
 

23 maj – Sommarhemmet Sundet, Vittaryd 
Sommarfest för daglediga. Visor och lyrik med Jan-Åke Carlsson och 

Bengt Johansson, Ljungby. Gemensamt för Berga pastorat och 
Bergaortens missionsförsamling.  

 
 

För frågor eller hjälp med skjuts ring Marta Elmquist 076-142 14 04 
 

Varmt välkomna!  
 

 



 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor mars 2023 

5 11.00 Mässa i Bolmsö församlingshem, S-Å Fyhrlund 

12 11.00 Mässa i Tannåkers kyrka, M Hullfors 

19 11.00 Mässa i Bolmsö församlingshem, S-Å Fyhrlund 

26 09.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka, R Tuvesson 

Våffelcafé i församlingshemmet efter gudstjänsten 

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

Ändringar kan förekomma, titta i annonsen i Smålänningen 
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mars 2023 

5 16.00 Församlingsmöte 

12 16.00 Kjell Ström IBRA-möte med Linus Anderås på videolänk 

26 10.00 Kjell Ström predikar i Norra Bolmens Missionsförsamling, 
Jonsboda 

mån 18.30 Bön och bibelläsning i kyrkan varje måndag.  

www.tannakerpingst.se 



 

 

Sabine Elmquist Levin, Färle 
ordförande 

070 292 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson, Skällandsö 
kassör 

076 361 59 95  
rolf.brorsson1@outlook.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: den 7 mars kl. 17.30 hos Lillan på Spången 
 
  

 Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet trycks på Kulturfabriken i Ljungby. 
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